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Resumo 

Apresentam-se neste documento dois projectos desenvolvidos em ambiente de estágio 
curricular no departamento de Supply Management da Direcção de Operações Comerciais 
(DOC) da PT Comunicações (PTC). 

O primeiro projecto denominou-se “Desenvolvimento de Modelos de Análise de Custos 
Logísticos” tendo como objectivo a obtenção de indicadores do custo logístico unitário por 
famílias de equipamentos terminais.  

Iniciou-se agregando dados de custos logísticos de várias fontes internas. Analisaram-se 
modelos para análise de custos logísticos em uso internacional, concluindo-se que não se 
adaptavam directamente a este caso. Adaptou-se assim o modelo Total Cost of Ownership 
(TCO) à organização. Este foi concretizado numa folha de cálculo, devidamente documentada 
para posterior utilização e actualização sem a intervenção da estagiária. Dois modelos 
relacionados foram criados para outras análises de custos logísticos: a variação por canal do 
TCO e o TCO de consumíveis. 

Dos três modelos desenvolvidos obtiveram-se indicadores que permitiram explicitar os custos 
logísticos. A definição dos indicadores deu origem a várias medidas de optimização, 
destacando-se a utilização do custo logístico na definição do preço de mercado dos produtos. 

O segundo projecto denominou-se “Redução de Equipamentos Descontinuados em 
Armazém” tendo como objectivo a definição e implementação de medidas para a redução dos 
equipamentos descontinuados existentes. 

Quantificou-se o problema, obtendo-se a listagem de existências em armazém de produtos 
descontinuados, no valor total de € 1.433.759,42. Analisou-se a estrutura de custos, 
verificando-se que tinham um custo de armazenagem significativo associado à desvalorização 
e deterioração do produto. Identificaram-se dois métodos válidos para escoamento: abate ou 
comercialização. O método preferencial de escoamento foi a comercialização. Analisaram-se 
a distribuição dos descontinuados por famílias e depósitos de armazenagem, tendo-se definido 
um grupo de enfoque para acções de comercialização. Conceberam-se e implementaram-se 
várias propostas como outlet de equipamentos, venda a colaboradores, reajustamento de PVP, 
entre outras. Os descontinuados que não se encontravam em situação de serem 
comercializados foram encaminhados para abate. 

No final do estágio o valor de descontinuados apresentava uma redução de 36,5%, 
consequência directa deste projecto, continuando-se a classificar e propor descontinuados para 
comercialização e abate. Finalmente, sugeriram-se desenvolvimentos futuros para que o 
problema fosse mitigado. 
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Logistic Cost and Waste Reduction in the Commercial  Network 

Abstract 

This document presents two projects developed in curricular internship at the Supply 
Management department of the Commercial Operations Direction (DOC) of PT 
Comunicações. 

The first project - “Logistic Costs Analysis Models Development”- had the goal of obtaining 
indicators of unitary logistic cost by terminal equipment family. 

The first step was to gather logistic costs data from various internal sources. Models for 
logistic cost analysis in international usage were analyzed but ended up being deemed 
unsuitable for this case. The Total Cost of Ownership model was adapted to the organization, 
with its final form being a spreadsheet, documented for that future updates and usage didn’t 
require the intern. Two related models where created for other logistic cost analysis cases: 
commercial channel TCO variation and consumables TCO. 

Indicators were obtained from the three models that enabled to set out the logistic costs. The 
knowledge of these indicators originated a number of optimization measures, in which the 
usage of the logistic cost in the market price definition was the most relevant one. 

The second project - “Warehouse Obsolete Device Reduction”- had the goal of defining and 
implementing measures for inventory reduction of the obsolete devices. 

The problem was quantified through warehouse inventory listings of obsoletes. The total 
monetary value of these devices was € 1.433.759,42. Through cost structure analysis, it was 
verified that obsoletes had a significant storage cost, combined with constant devaluation and 
deterioration of the product. Two valid clearance methods were identified: destruction or 
commercialization. Various proposals for clearance were conceived and developed like 
equipment’s outlet, employee’s sales, SRP1 adjustment, among others. Obsoletes that weren’t 
in commercialization shape where forwarded to destruction. 

At the end of the internship, the total obsolete equipment value had decreased 36,5%. This 
reduction was a direct result of this project. The project continues after the internship, 
classifying and proposing obsoletes for commercialization and destruction. Solutions for 
mitigating the obsolete problem continuously where also suggested. 

                                                 
1 Suggested Retail Price 
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1 Introdução 

Nesta secção são apresentadas a empresa e a direcção onde a estagiária desenvolveu o estágio 
de âmbito curricular. É também apresentado o enquadramento e o âmbito dos principais 
projectos em que a estagiária participou. 

Por último, é feita referência à organização e temas abordados no presente documento. 

1.1 Apresentação da PT Comunicações  

A PT Comunicações (PTC) é a empresa do Grupo Portugal Telecom (Grupo PT) que garante 
o serviço de comunicações fixas, tendo, para além do negócio retalhista, o negócio grossista, a 
rede de cabos submarinos, a rede marítima de comunicações rádio e serviços de teledifusão. 
Na secção “ANEXO A: Grupo Portugal Telecom” é apresentado o Grupo Portugal Telecom 
assim como os resultados mais relevantes do mesmo. 

A PTC foi criada a 18 de Setembro de 2000, sendo a maior infra-estrutura de 
telecomunicações do país, com mais de 4,4 milhões de acessos telefónicos em Portugal e 
cerca de 0,6 milhões de acessos ADSL. Os seus serviços assentam numa estrutura tecnológica 
moderna, digitalizada a mais de 96%. 

A PTC é líder no sector, oferecendo aos seus clientes uma grande diversidade de serviços e 
soluções. Estas estendem-se desde os tradicionais serviços de voz suportados na rede fixa, até 
à comunicação de dados, teledifusão, videoconferência e soluções de acesso à banda-larga. A 
liderança resulta da aposta numa oferta diversificada, a preços competitivos, e no 
desenvolvimento de novos produtos e serviços. Entre estes destacam-se os resultantes da 
convergência fixo-móvel, videoconferência, comércio electrónico, soluções de banda larga 
(ADSL) e, mais recentemente, a televisão sobre IP (IPTV).  

A gestão do negócio está dividida em duas áreas: o Negócio Casa e o Negócio Empresa. O 
primeiro compreende a oferta dirigida aos clientes residenciais, o mercado Small office Home 
office (SoHo) e as Telecomunicações Públicas. Por sua vez, o segundo orienta a sua oferta 
para PME’s, Grandes Empresas e Grandes Grupos Económicos. 

A oferta de produtos e serviços é constituída por: Linhas de Rede, Telefones com Fios (TCF), 
Telefones sem Fios (TSF), Planos de Preço, Tele-segurança, Tele-vigilância e Domótica. 
Neste negócio, a PTC é líder, apresentando uma quota de mercado (QM) de 76% no parque 
de acessos e 69% no tráfego de voz2.  

                                                 
2 Dados da ANACOM para o 1.º trimestre de 2007 
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Além do negócio, e derivado do estatuto de instituição de interesse nacional, a PTC garante o 
Serviço Universal, permitindo o acesso a uma linha telefónica a cada cidadão português, 
independentemente do local em que este se encontra.  

O serviço de Banda Larga é da responsabilidade da PT.Com, que promove duas marcas: Sapo 
ADSL, para o segmento residencial, e Telepac para o segmento empresarial, com enfoque no 
segmento SoHo. No mercado residencial da Banda Larga, a QM é de cerca de 40%, sendo que 
nas zonas onde há concorrência em acesso directo, por ADSL e/ou cabo, a QM da PTC é de 
apenas 21%3. 

O desafio mais recente da PTC é o lançamento do serviço de IPTV, denominado 
comercialmente por Meo. O objectivo desta oferta passa pela afirmação da PTC como 
operador triple play, enfrentando os operadores já existentes no mercado. A prazo, a 
oportunidade de se tornar um operador quadruple play – associando ao serviço de voz, dados 
e televisão, as comunicações móveis – também se afigura como um cenário provável.  

1.2 Apresentação da Direcção de Operações Comerciai s (DOC)  

A DOC é uma direcção constituída por 54 colaboradores, divididos por 3 departamentos, que 
têm como missão contribuir para o aumento da eficácia das vendas. Procura atingir este 
objectivo libertando os canais de venda de tarefas de suporte.  

O trabalho desenvolvido nesta direcção é orientado para a optimização de procedimentos 
comerciais e execução de operações de suporte à área comercial da PTC. 

Os desafios da DOC passam por: 

• Contribuir para o aumento da eficácia dos Canais de Venda. 

• Aumentar a satisfação do cliente final em relação ao processo de compra.  

• Optimizar/Diminuir custos operacionais. 

Além destes desafios estruturantes, a DOC é responsável por garantir a existência de 
equipamentos em todos os pontos de venda, procurando que o stock seja o menor possível. 
Assegura também que todas as vendas são colocadas nos sistemas de order entry, de forma 
eficaz e controlada.  

No lançamento de novos produtos e campanhas, a DOC é responsável por configurar os 
sistemas de informação, além de providenciar a implementação e optimização dos 
procedimentos comerciais, assim como a comunicação e formação às partes envolvidas no 
lançamento. 

Em seguida é efectuada uma caracterização dos três departamentos que constituem a DOC.  

1.2.1 Suporte Comercial (DOC/SCO) 

O departamento de Suporte Comercial (SCO) contribui para o desenvolvimento de relações 
de confiança com os parceiros comerciais, assegurando que os compromissos da PTC são 
cumpridos. Além disto, disponibiliza informação adequada e em tempo útil aos canais de 
venda. 

                                                 
3 Análise da Direcção de Desenvolvimentos de Negocios (DDN) respeitante ao 1º trimeste de 2007 
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Este departamento está dividido em 3 áreas de actuação: 

• A Área de Apoio Financeiro calcula as comissões de venda dos canais de relação 
externa: Agentes autorizados, Agentes exclusivos, Distribuidores, D2D, 
Telemarketing, Grandes cadeias e Lojas em outsourcing. Esta área tem também a 
responsabilidade de avaliar e controlar os saldos financeiros dos agentes. 

• A Área de Apoio aos Canais trata os pedidos e reclamações dos canais de venda, 
garantindo o cumprimento dos SLA’s4 acordados. Gere os back-offices associados aos 
processos de vendas e também as operações de telemarketing de apoio aos canais. 

• A Área de Formação e Comunicação define estratégias de formação e mecanismos de 
comunicação aos canais de venda, no que diz respeito a produtos, serviços e sistemas 
de informação. O portal de informação “PT Informa” tem sido o meio de comunicação 
privilegiado com os canais.  

1.2.2 Desenvolvimento Comercial (DOC/DCM) 

O departamento de Desenvolvimento Comercial (DCM) garante que os lançamentos de 
produtos e serviços da PTC são implementados a nível dos processos comerciais e dos 
sistemas de informação. Este trabalho é efectuado visando o sucesso da implementação nos 
canais de venda. 

O departamento DCM está dividido em duas áreas: 

• A Área de Projectos e Lançamentos gere os lançamentos de produtos e campanhas nos 
canais de venda. Além disto, é responsável pelo desenvolvimento de projectos 
transversais de melhoria, onde se analisam problemas e identificam acções necessárias 
para a correcção dos mesmos. Posteriormente, essas acções são articuladas com outras 
áreas da empresa, definindo-se e implementando-se medidas de melhoria. 

• A Área de Sistemas de Informação transforma as necessidades dos canais de venda em 
requisitos de sistemas de informação. Para tal, avalia as relações custo/oportunidade 
de novos desenvolvimentos, acompanhando e monitorizando os mesmos em fases 
subsequentes. É responsável pela configuração de todos os produtos e campanhas no 
Portal SFA (Sales Force Automation), garantindo desta forma a introdução das vendas 
PTC nos diversos sistemas de informação. 

1.2.3 Supply Management (DOC/SPM) 

O departamento de Supply Management tem como principal função a gestão da cadeia de 
abastecimento numa perspectiva end-to-end. Foi neste departamento que a estagiária 
desenvolveu o seu trabalho. 

O departamento SPM está dividido em cinco áreas operacionais: 

• A Área de Logística Directa assegura todo o processo logístico na vertente directa. É a 
área responsável pelo planeamento e controle das encomendas aos fornecedores, assim 
como pelo respectivo plano de entregas. Diariamente, garante que o produto desejado 
está no local certo à hora exacta. 

                                                 
4 Service Level Agreement 
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• A Área de Logística Inversa gere o processo logístico na vertente inversa. É a área 
responsável pela gestão de todos os equipamentos devolvidos pelos clientes.  

• A Área de Transportes analisa, controla e optimiza os custos e processos relacionados 
com o transporte e distribuição de equipamentos.  

• A Área de Pós-Venda é responsável pela gestão do processo de pós-venda de 
equipamentos relativo a cada canal de vendas. Nesta área é garantida a execução 
operacional de reparação de equipamentos, avaliando-se indicadores de desempenho e 
implementando-se acções de melhoria em conjunto com os fornecedores. 

• A Torre de Controlo é uma área transversal a toda a direcção. É a área responsável 
pela detecção de falhas na provisão de pedidos de produtos e serviços nos sistemas da 
PTC. Após a detecção de uma falha, cabe-lhe a identificação onde ocorreu e a emissão 
de alertas e pedidos de correcção. 

O trabalho desenvolvido pela estagiária na DOC/SPM foi transversal às várias áreas 
operacionais. 

Para uma melhor compreensão do funcionamento e intervenientes no processo Logístico da 
PTC, aconselha-se a leitura da secção “ANEXO B: A Logística Comercial na PTC”. 

1.3 Contexto e Evolução do mercado da PT Comunicaçõ es 

A liberalização do mercado de telecomunicações português deu-se definitivamente em 2000, 
tendo acompanhado a evolução do processo de liberalização verificado na Europa. Portugal é 
hoje um dos países com maior regulação do sector. A quantidade de regulação, a prazo, 
coloca em risco a sustentabilidade da rede de cobre. Esta é uma indústria de capital intensivo, 
assente no desenvolvimento contínuo de novas tecnologias e de expansão da rede. Qualquer 
uma destas acções exige avultados investimentos, que, com o excesso de regulação, pode criar 
uma concorrência artificial. 

Em contraste com o que aconteceu noutros países europeus, em Portugal os operadores 
concorrentes caracterizam-se por serem empresas relativamente pequenas, que só entraram 
em força no mercado a partir de 2005, continuando, ainda hoje, com uma dimensão reduzida. 
Assim, pode-se afirmar que, a PTC tem fortes constrangimentos do regulador em virtude da 
sua posição de mercado significativa, e, portanto, é muito limitada na sua acção comercial. 

O negócio da rede fixa é, tendencialmente, um sector em queda e, em simultâneo, revela-se 
um sector em constante evolução, quer tecnológica, quer de procura. Por tudo isto, é 
fundamental ter definido um horizonte a longo prazo, que leve em conta o elevado 
investimento associado, a performance actual e as perspectivas de crescimento do sector. 

Apesar disto, o sector das telecomunicações continua a ser um contributo fundamental para o 
PIB nacional, garantindo inovações que permitem melhorias a nível organizacional e de 
processos, o que, por sua vez, tem reflexo positivo na produtividade e nos produtos. 

O mercado interno já está relativamente maduro e é certo que só sobreviverão os melhores. É 
um facto que “O negócio só traz más notícias”, com perda contínua de acessos, mas é 
importante perceber o ponto de partida: a PTC, pela quota de mercado e margem EBITDA 
que tem, é o operador que mais tem a perder. A capacidade de crescimento da empresa vai 
depender da capacidade de acompanhar os mais recentes desenvolvimentos, de inovar, prestar 
serviços atractivos, acessíveis e com qualidade, orientados para o cliente, e sem descurar a 



Custeio Logístico e Redução de Desperdício associados à Rede Comercial 

23 

aposta na imagem. Do lado das receitas continuará a ser difícil obter bons resultados, tendo 
que haver um enfoque na eficiência, reduzindo e assegurando uma gestão eficiente da 
estrutura de custos. 

Assim, dada a evolução do negócio e o andamento das receitas, e não sendo possível 
aumentar a quota de mercado proporcionalmente à baixa dos preços, o ajuste para manter o 
resultado e evitar perdas maiores dá-se pelo lado dos custos. Compete a todos os 
colaboradores da PTC estar atento ao desenvolvimento do mercado de telecomunicações 
nacional e internacional, conhecer as melhores práticas, a envolvente do negócio e o contexto 
regulatório, para prestar apoio à gestão de forma efectiva.  

Foi neste enquadramento que os projectos apresentados neste documento – “Desenvolvimento 
de modelos de análise de Custos Logísticos” e “Redução de Equipamentos Descontinuados 
em Armazém” –  surgiram e foram levados a cabo. Os dois projectos consistiram assim em 
abordagens a formas de gestão eficientes e orientadas para a redução de custos.  

1.4 Projectos desenvolvidos na PT Comunicações 

A integração da estagiária no Departamento de Supply Management (DOC/SPM) deu-se com 
a intenção de execução do projecto: “Desenvolvimento de modelos previsionais da procura e 
optimização do abastecimento da Rede Comercial”. Este projecto pretendia utilizar uma 
ferramenta informática, configurá-la de acordo com as necessidades da PTC e alimentá-la 
com dados do histórico da procura. Assim, seria espectável que a ferramenta previsse a 
procura de equipamentos para os vários canais de venda. Depois de se garantir que as 
previsões eram ajustadas às necessidades reais, seriam utilizadas para gerir as encomendas aos 
fornecedores e a quantidade de stock em armazém. Desta forma, procurar-se-ia reduzir os 
custos derivados de níveis de stock inadequados – rupturas de stock, excesso de stock, entre 
outros – e optimizar toda a cadeia de abastecimento. 

Por motivos diversos, este projecto acabou por não se materializar da forma inicialmente 
pensada. Apesar disso, será descrito com mais detalhe na secção 2.1. 

A estagiária foi orientada para o desenvolvimento de outros projectos identificados como 
relevantes para a prossecução dos objectivos da DOC/SPM e, consequentemente, da PTC. Os 
projectos realizados tiveram abrangências distintas: um de âmbito reduzido, outros dois de 
âmbito mais alargado. Assim a estagiária acompanhou diferentes projectos descrevendo-se no 
presente documento aqueles em que teve maior participação, e os dois que se podem 
qualificar de matéria para estágio curricular. 

O projecto de âmbito reduzido denominou-se “Analise dos Consumos de Equipamentos 
Terminais em Armazém em 2005 e 2006”. Este projecto pretendia analisar o conjunto de 
dados relativos aos consumos de existências dos vários armazéns da PTC, tal como registados 
nos vários sistemas de informação. A análise serviria para decidir quais os pontos 
problemáticos que deveriam ser analisados em detalhe, com vista a optimizar os custos 
logísticos relativos às existências. Este projecto acabou por ter uma relevância muito 
particular, visto que, depois de concluído, potenciou os dois projectos subsequentes. Será 
discutido resumidamente, e como contexto aos outros dois projectos, na secção 2.2.  

O projecto seguinte, realizado em contexto de estágio curricular, denominou-se 
“Desenvolvimento de modelos de análise de Custos Logísticos”. Este projecto, como o nome 
indica, pretendia obter modelos para a análise de custos logísticos, tendo em vista a obtenção 
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de indicadores em relação a esses mesmos custos. O projecto baseou-se em alguns dos 
resultados e conhecimentos acerca da logística da PTC obtidos no desenvolvimento do 
projecto referido anteriormente. Este projecto será descrito em detalhe na secção 2.3. 

O último projecto realizado em contexto de estágio curricular, denominou-se “Redução de 
Equipamentos Descontinuados em Armazém”. Com base em conclusões do projecto “Analise 
dos Consumos de Equipamentos Terminais em Armazém em 2005 e 2006”, detectou-se um 
conjunto alargado de equipamentos no estado de descontinuado, i.e. equipamentos que já não 
são disponibilizados pelos fornecedores. Conjugado com os indicadores obtidos no projecto 
“Desenvolvimento de modelos de análise de Custos Logísticos”, chegou-se à conclusão de 
que estes equipamentos apresentavam um custo significativo para a organização. Assim 
sendo, este projecto, que procurou definir estratégias e acções para o escoamento destes 
equipamentos, será descrito em detalhe na secção 2.4. 

1.5 Organização e Temas Abordados no Presente Relat ório 

O presente relatório divide-se em quatro capítulos: Introdução, Desenvolvimento de Modelos 
de Análise de Custos Logísticos, Redução de Equipamentos Descontinuados e Conclusões. 

A Introdução, para além da secção em que este texto se encontra, abarca as duas secções 
seguintes: Projectos desenvolvidos na PT Comunicações e Contexto e Evolução do mercado 
da PT Comunicações. Faz-se a apresentação do trabalho desenvolvido, focando em particular 
o porquê da realização, no âmbito curricular, de dois projectos em detrimento de outro 
inicialmente proposto. Finaliza-se com o enquadramento dos projectos no contexto actual da 
PTC. 

Nas duas partes seguintes: Desenvolvimento de Modelos de Análise de Custos Logísticos e 
Redução de Equipamentos Descontinuados, documentam-se os respectivos projectos. Ambas 
as partes têm uma estrutura semelhante, estrutura que se descreve em seguida.  

Começa-se pela apresentação do problema, objectivo e discussão do projecto, onde, 
respectivamente, se apresentam as principais motivações para a existência do mesmo, afirma-
se o seu objectivo e são discutidas questões relevantes para o seu desenvolvimento. 
Posteriormente descreve-se o desenvolvimento do projecto, apresentando-se em algum 
detalhe as soluções propostas e implementadas. Termina-se com o estado do trabalho 
realizado aquando da finalização da participação no projecto e com as conclusões e trabalho 
futuro antevisto. 

Finalmente, a parte Conclusões, fecha o relatório. Aqui descrevem-se as conclusões relativas 
a todo o estágio, as principais dificuldades encontradas e as referências bibliográficas 
utilizadas no documento.  

Em anexo encontram-se alguns documentos. Estes são referenciados ao longo do relatório, 
nos pontos em que a sua consulta é mais relevante. 
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2 Principais projectos desenvolvidos na DOC/SPM 

O primeiro projecto desenvolvido pela estagiária na DOC/SPM, foi denominado de “Analise 
dos Consumos de Equipamentos Terminais em Armazém em 2005 e 2006”. Este projecto 
decorreu em Fevereiro de 2007, uma vez que Março era a data prevista para o início do 
projecto que dá o título ao estágio curricular. Por razões de índole institucional, no final de 
Março de 2007, foi tomada a decisão da não prossecução deste projecto no formato 
inicialmente planeado. Assim, desde essa data até 31 de Agosto, a estagiária desenvolveu 
vários projectos, dos quais se destacam: “Desenvolvimento de modelos de análise de Custos 
Logísticos” e “Redução de Equipamentos Descontinuados em Armazém”.  

Em seguida descreve-se o enquadramento dos projectos supra-citados.  

2.1 Desenvolvimento de modelos previsionais da proc ura e optimização do 
abastecimento da Rede Comercial 

O programa informático que deveria suportar este projecto denomina-se Advanced Planning 
and Optimization (APO) e integra-se no SAP. Devido a isto, o projecto foi designado 
internamente como “SAP – APO”. 

O APO é uma ferramenta de planeamento da cadeia logística que permite a utilização de 
ferramentas evoluídas de previsão aplicadas à gestão da cadeia de abastecimento. 

Com este projecto pretendia-se desenvolver, implementar e adaptar à PTC os módulos de 
Demand Planning (DP) e Supply Network Planning (SPN) do sistema APO da SAP. Como 
resultado da implementação deste sistema esperava-se a redução global do stock da cadeia de 
abastecimento e o consequente aumento da visibilidade, controlo e eficiência de todo processo 
logístico.  

De forma resumida, o trabalho a ser desenvolvido passaria por: 

• Analisar o histórico da procura, para cada produto; 

• Definir modelos previsionais da procura que permitissem elaborar planos de 
abastecimento e de compra ajustados às necessidades reais; 

• Definir cenários de teste, analisar os resultados e o ajuste destes com a realidade de 
forma a atingir uma taxa de cobertura de 6 semanas e uma taxa de stock out de 0,5%; 

• Carregar os dados relativos a todos os produtos da rede comercial da PTC na máquina 
de produção SAP-APO; 

• Colocar em produção todo o sistema; 

• Monitorizar os resultados em ambiente real.  
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Devido aos custos que adviriam da formação de pessoal, aliados com a pertinência do 
trabalho a ser desenvolvido e à possibilidade de implementação noutras empresas do Grupo 
PT, este projecto passou a ser responsabilidade da PT PRO5. Actualmente está a ser 
desenvolvido por consultores especializados em SAP – APO e nesta nova fase do projecto, a 
DOC/SPM, pela PTC, é a interlocutora por excelência.  

Na secção “ANEXO C: Diagrama de GANT do projecto “Desenvolvimento de modelos 
previsionais da procura e optimização do abastecimento da Rede Comercial”, pode ser 
visualizada a planificação temporal inicialmente proposta para o projecto em causa. 

2.2 Analise dos Consumos de Equipamentos Terminais em Armazém em 2005 e 
2006 

Este projecto consistiu na obtenção e tratamento dos dados referentes aos consumos de 
equipamentos terminais dos armazéns da PTC.  

O objectivo final deste estudo seria servir de municiador de argumentos para a definição de 
acções de melhoria. 

Este projecto teve um âmbito reduzido, pelo que será apresentado resumidamente nesta 
secção, apresentando-se também os resultados e conclusões do mesmo. 

De forma resumida, o trabalho desenvolvido passou por: 

• Levantar os dados dos consumos de equipamentos terminais do sistema de informação 
logístico da PTC; 

• Organizar os dados obtidos por família de equipamento e por centro de saída da PTC; 

• Tratar e resumir os dados organizados, tendo em consideração os valores monetários e 
quantidade de equipamentos consumidos;  

• Extrair conclusões relevantes em relação ao estado e evolução do negócio, na 
perspectiva da gestão logística da PTC. 

Em seguida, são apresentadas alguns dos resultados obtidos:  

• Principais armazéns “fornecedores” de equipamentos por família de equipamento e 
qual a evolução homologa de 2005 para 2006;  

o Ex.: Em 2005 os principais “fornecedores” foram os armazéns de Sacavém e 
Aveiro, passando o armazém Central a ter um desempenho mais relevante em 
2006. 

• Equipamentos com maior consumo; 

o Ex.: Os consumos mais significativos estão associados a Telefones com Fios 
(TCF), Telefones sem Fios (TSF) e ADSL6 (o conjunto das três famílias 
representou 65% em 2005 e em 2006). 

                                                 
5 A PT PRO tem como objectivo prestar, a todas as empresas do Grupo PT localizadas em Portugal, serviços nas 

áreas de suporte ao negócio. A sua estratégia assenta na implementação de processos best practice e na 
uniformização destes mesmos processos dentro do Grupo.   

6 A família de equipamentos ADSL envolve todo o tipo de equipamentos para acesso à Internet suportados por 
esta tecnologia. Engloba equipamentos variados, desde modems até Routers 
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Ilustração 1 – Consumos (€) / Família de Equipamentos 

• Evolução dos custos unitários dos equipamentos consumidos; 
Ex.: No que diz respeito a TSF, de 2005 para 2006, verificou-se uma redução substancial nos 
custos unitários dos equipamentos consumidos. 

 

Ilustração 2 – Custo Unitário (€) dos TSF por Armazém de saída 

• Consumo verificado em cada canal;  

o Ex.: Relativamente a TCF, verificou-se que o consumo mais significativo é 
efectuado pelos empreiteiros7 (71%) e que existe uma diferença acentuada 
entre o número de vendas e o valor do consumo em armazém.  

o Ex.: Os equipamentos ADSL são maioritariamente consumidos pelos canais de 
venda (82%) mas existe uma divergência entre o valor do consumo e o número 
de pedidos de activação. 

Em retrospectiva, esta análise aumentou a consciencialização em relação aos consumos da 
PTC. Apesar de ser um projecto de âmbito reduzido, deu origem a outros projectos e análises 
de âmbito superior. Dois dos projectos que originou acabaram por servir de projectos de 
estágio curricular, sendo descritos em detalhe neste documento. 

                                                 
7 Designa-se por empreiteiro, o instalador de equipamentos e serviços na habitação do cliente. 
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2.3 Desenvolvimento de modelos de análise de Custos  Logísticos 

O projecto “Desenvolvimento de modelos de análise de Custos Logísticos” nasceu da 
necessidade de desenvolver indicadores que reflectissem o custo associado à posse e 
manuseamento dos equipamentos a serem comercializados pela PTC. 

Assim, o objectivo do projecto seria o desenvolvimento de modelos para obtenção de 
indicadores de custo logísticos. 

De forma resumida, o trabalho desenvolvido passou por: 

• Procurar modelos testados e em larga utilização internacional.  

o Concluiu-se que, devido à especificidade do negócio e procedimentos da 
organização, os modelos encontrados não eram utilizáveis. Daí 
desenvolveram-se os seguintes pontos: 

• Desenvolver novos modelos, adaptados à realidade da PTC; 

• Documentar os modelos desenvolvidos; 

• Aperfeiçoar, actualizar e rever os vários modelos, por toda a duração do estágio;  

No final deste processo obtiveram-se 3 modelos, que se denominaram: “Total Cost of 
Ownership”, “ Total Cost of Ownership – Consumíveis” e “Variação do Cost of Ownership / 
Canal”. Estes modelos permitem quantificar os principais drivers de custo, implementar 
acções para a sua redução e dão uma orientação preciosa para o cálculo da margem líquida 
efectiva. 

Para uma maior fiabilidade e ajuste á realidade, estes modelos foram continuamente 
refrescados com dados actualizados, durante toda a duração do estágio. 

Na secção 3, do presente documento, este projecto é apresentado de uma forma mais 
abrangente. 

2.4 Redução de Equipamentos Descontinuados em Armaz ém 

O projecto “Redução de Equipamentos Descontinuados” tem a sua génese em algum do 
conhecimento adquirido dos dois projectos anteriores: a informação dos consumos de 
equipamentos terminais e o custo para a organização dessas existências. 

Da análise a esse conjunto de informações, e tendo em vista o objectivo da redução dos custos 
logísticos da organização, identificou-se que o grupo de equipamentos no estado de 
descontinuado apresentavam um consumo muito baixo. Tendo em conta que os custos de 
posse são proporcionais ao tempo que um equipamento passa em armazém, este problema foi 
definido como tendo uma prioridade elevada. 

Assim, o objectivo do projecto seria a identificação dos equipamentos no estado de 
descontinuado e a planificação e execução de acções para a diminuição das suas existências. 

De forma resumida, o trabalho desenvolvido passou pela: 

• Recolha, estruturação e análise de dados relativa às existências de equipamentos 
descontinuados; 

• Definição de posturas para escoamento de descontinuados; 

• Separação dos equipamentos pelas diferentes posturas; 
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• Identificação de formas e canais para escoamento; 

• Criação de propostas para escoamento, e execução das mesmas. 

Numa análise à informação inicialmente recolhida, verificou-se que: 

• O valor destes equipamentos em armazém era de € 1.433.759,42 o que correspondia a 
23% do valor total dos equipamentos em armazém;  

• O custo diário de armazenagem destes equipamentos rondava os € 150,25, o que ao 
fim de um ano corresponderia ao valor de € 54.841,25. 

No decorrer do projecto, variadas propostas para comercialização e abate foram executadas, 
sendo que, no final do estágio, outras ainda se encontravam em aprovação.  

No final do projecto, os resultados obtidos foram bastante positivos. O valor e a quantidade 
global de existências, sem considerar outliers, desceram 37% e 42%, respectivamente. Esta 
redução é atribuída ao desenvolvimento deste projecto. 

Várias medidas de futuro foram sugeridas, passando pela utilização de previsões de procura 
na planificação de encomendas a fornecedores e ainda um modelo de comercialização 
concertado de equipamentos descontinuados. Estas medidas e o próprio projecto continuam a 
ser perseguidos pela organização, mais um sinal dos bons resultados do mesmo. 

Na secção 4, do presente documento, este projecto é apresentado e uma forma mais 
abrangente. 
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3 Desenvolvimento de Modelos de Análise de Custos L ogísticos 

Nesta secção é apresentado o projecto “Desenvolvimento de Modelos de Análise de Custos 
Logísticos”.  

Encontra-se estruturado em seis partes: Problema, Objectivo, Discussão, Desenvolvimento do 
Projecto, Resultado e Conclusões e Trabalho Futuro. 

Começa-se pela apresentação do problema, objectivo e discussão do projecto, onde, 
respectivamente, se apresentam as principais motivações para a existência do mesmo, afirma-
se o seu objectivo e são discutidas questões relevantes para o seu desenvolvimento. 
Posteriormente descreve-se o desenvolvimento do projecto, apresentando-se em algum 
detalhe as soluções propostas e implementadas. Termina-se com o estado do trabalho 
realizado aquando da finalização da participação no projecto e com as conclusões e trabalho 
futuro antevisto. 

3.1 Problema 

A PT Comunicações, pela quantidade de clientes e diversidade de canais que possui, tem um 
agregado de custos logísticos significativo. Entregas a clientes, via transportadora, 
abastecimento das lojas, recepções de material em armazém, preparação de packs comerciais, 
marcas PT Comunicações, Sapo e Telepac, devolução de equipamentos para reparação – são 
algumas das operações que a PTC tem de efectuar diariamente, todas com um custo 
associado, variável de operação para operação. 

Relativamente a todas estas operações, foram levantadas várias questões, por exemplo: 

• Quais os custos imputáveis a um equipamento pela sua posse em armazém e 
respectivo manuseamento? 

• Qual o custo médio do transporte de um TSF até ao cliente? 

• Qual o custo associado à reexpedição de um kit ADSL? 

• Existem custos de transporte derivados da devolução de faxes para armazém? 

• Porquê que o custo de reassemblagem (rework) de um produto pertencente á família 
de equipamentos Domótica é superior ao de um Telefone com Fios (TCF)? 

• Qual o custo médio de rework do pack de um Computador? 

• Em média, qual o equipamento com maiores custos de armazenagem? E de transporte? 

As repostas a todas estas perguntas residem em várias fontes: no sistema de informação 
logístico da PTC, nos vários contratos estabelecidos com os diferentes prestadores de 
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serviços, no conhecimento comum de várias pessoas envolvidas nos processos relacionados, 
entre outros.  

Desta distribuição da informação nasce a necessidade de ter indicadores simples e precisos 
que reflictam os custos associados à posse e manuseamento de equipamentos, desde a sua 
recepção em armazém até à entrega ao cliente. Este projecto pretende definir um método para 
a obtenção desses indicadores. 

3.2 Objectivo 

Resumidamente, os objectivos deste projecto são: 

• Estudar modelos de referência para análise de custos logísticos e analisar a adequação 
destes ao universo da PTC; 

• Desenvolver modelos adequados à logística comercial da PTC; 

• Obter os dados necessários para os modelos com base na informação das várias fontes 
envolvidas; 

• Documentar os modelos e formas da actualização destes. 

3.3 Discussão  

Nesta secção discutem-se questões levantadas no decorrer do projecto, e as decisões tomadas 
para a sua resolução.  

3.3.1 Modelos “Teóricos” de análise de custos 

Inicialmente, procuraram-se modelos de análise de custos logísticos testados e em larga 
utilização internacional. Procurava-se com isto a redução do tempo do projecto e garantir a 
fiabilidade dos modelos obtidos. 

Neste sentido, recorreu-se ao motor de pesquisas Google, onde foram encontrados 
documentos e definições de temática aproximada ao problema em questão. Dos vários 
documentos resultantes da pesquisa, encontraram-se dois modelos de análise de custo bem 
referenciados e que se ajustavam parcialmente às necessidades. Nas duas secções seguintes é 
efectuada uma breve apresentação dos modelos em questão. 

3.3.1.1 Life Cycle Cost 

O Life Cycle Cost (LCC) [1] , ou custo de ciclo de vida, é um instrumento para melhorar a 
eficiência de custo de projectos, edifícios[2] , sistemas e produtos. Foi popularizado nos anos 
60 em agências federais norte-americanas, passando depois a ser utilizado como ferramenta 
de análise de custos noutros sectores. 

A análise de custo de ciclo de vida calcula o custo de um produto, sistema ou projecto ao 
longo de toda a duração prevista do mesmo – da concepção até ao abate. Uma análise típica 
incidiria nas seguintes parcelas da vida de um produto: 

• Custo de substituição; 

• Custos de formação; 
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• Custo de reparação; 

• Custo de aquisição; 

• Abate ou reciclagem.  

Muitas das parcelas consideradas, além dos valores monetários, consideram dados 
relacionados com análises funcionais ao produto. Dados esses como a taxa de falha média do 
produto, os tempos de reparação e impactos das mesmas na operação, entre outros.  

Por isto, o LCC é uma boa ferramenta para a análise dos custos inerentes a um projecto ou 
produto, levando em conta factores tipicamente não considerados nas avaliações de compra 
ou produção dos mesmos. É especialmente adaptado a produtos ou projectos com custos de 
R&D e manutenção, visto que torna esses custos, muitas vezes escondidos, para primeiro 
plano. 

3.3.1.2 Total Cost of Ownership 

O Total Cost of Ownership [3] (TCO), ou análise de custo de posse, é um instrumento para 
suportar decisões de planeamento e aquisição para activos de vida útil de vários anos, activos 
estes com custos de operação e manutenção associados significativos. O TCO encontra-se em 
uso mais habitual como mecanismo de suporte de decisões relacionadas com sistemas 
informáticos, veículos, equipamento de laboratório e equipamento médico, equipamento de 
fabrico, entre outras[4].  

A análise de custo de posse total calcula o custo de um equipamento, sistema ou dispositivo 
ao longo de toda a posse prevista do mesmo – deste a sua aquisição, passando por possíveis 
actualizações até à sua venda futura ou abate. Uma análise típica incidiria nos seguintes custos 
de vida de um produto:  

• Aquisição; 

• Formação de utilizadores e pessoal de suporte do produto; 

• Custos associados a períodos de falha de serviço; 

• Recuperação de desastre e preparação para desastre; 

• Ocupação de espaço; 

• Consumo de electricidade; 

• Abate ou reciclagem. 

O resultado final do estudo será um indicador único relativo a todo o custo do produto, 
aquando da posse deste pela organização. 

Como se verifica pelas parcelas consideradas, o TCO está particularmente vocacionado para 
análise do custo de equipamentos e sistemas de suporte à organização Este modelo procura 
explicitar custos de posse habitualmente não considerados em decisões de compra, evitando 
que estas venham a ter uma influência negativa na exactidão dessas decisões.  

3.3.2 Estruturação da informação do modelo desenvol vido 

Os modelos teóricos consultados, apesar de apresentarem alguma adequação com o caso da 
PTC, eram suficientemente distintos para ser desenvolvido um modelo específico para a 
análise em mãos. O foco logístico dos custos que se procuram quantificar neste projecto 
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tornam inadequados estes modelos, sem alguma adaptação. Dos dois modelos analisados, 
considerou-se que o TCO se aproximava mais do cenário da PTC, pelo que foi utilizado como 
base do modelo adaptado, acabando este por herdar o nome TCO. 

A ferramenta utilizada para o desenvolvimento do modelo foi o Excel. 

A observação de algumas tabelas de cálculo exemplificativas, em formato Excel, relacionados 
com as definições de “Life Cicle Cost” e “Total Cost of Ownership“ serviram de base para 
estruturar o modelo desenvolvido. Derivado dessas tabelas decidiu-se dividir a folha de 
cálculo do novo modelo em três áreas: 

• Dados de partida – informação pré-conhecida resultante do negócio. Base para os 
cálculos auxiliares e resultados finais; 

• Cálculos auxiliares – cálculos intermédios. Facilitadores na obtenção de resultados 
finais; 

• Resultados. 

Tendo em conta a importância do modelo desenvolvido para a análise de custos logísticos da 
PTC, a manutenção do modelo não poderia apenas ser conhecimentos de uma só pessoa. De 
modo a facilitar a transmissão de conhecimento a outros colaboradores, todo o modelo foi 
documentado exaustivamente.  

O resultado desta documentação é visível por toda a folha de trabalho. Para os dados de 
partida, definem-se os documentos de origem e qual a fonte desses documentos. Para os 
cálculos auxiliares, explica-se qual a lógica por detrás desses valores. Para os resultados são 
apresentadas as formulas que os calculam, tentando-se com isto explicitar a significância do 
valor. 

Finalmente, decidiu-se estruturar a análise por família de equipamentos. Esta decisão deve-se 
à relevância diferenciada das várias famílias para o negócio. Assim, as famílias consideradas e 
respectivas quantidades diárias médias em armazém que viriam a servir de base para o 
trabalho efectuado é apresentado na Tabela 1. 

 

Família de 

Equipamentos 

Qtd. Diária Média em 

Armazém 

TSF 47.776 

TCF 7.475 

ADSL 172.165 

PPCAE8 2.572 

Faxes 2.953 

Domótica 9 23.365 

Telemóveis 6.668 

                                                 
8 Esta família engloba equipamentos do tipo Centrais Telefónicas Privadas Electrónicas. 
9 Esta família engloba equipamentos para tele-segurança, video-vigilância e automação de habitações.  
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PC 2.505 

Tabela 1 – Quantidade Diária Média de equipamento em armazém 

3.4 Desenvolvimento do Projecto 

O desenvolvimento deste projecto iniciou-se com a procura de modelos testados e em larga 
utilização internacional. Alguns os modelos analisados encontram-se descritos resumidamente 
na secção 3.3.1. 

Derivado da especificidade do negócio e procedimentos da PTC, os modelos teóricos 
analisados não satisfaziam os requisitos. Passou-se então à construção de modelos que 
reflectissem os custos logísticos associados à PTC, utilizando os modelos teóricos analisados 
como base para a identificação de campos a ter em consideração na análise. 

Para o desenvolvimento do modelo adaptado à realidade da PTC, começou-se por analisar o 
conjunto dos custos que estariam associados à posse e manuseamento dos equipamentos, 
desde a recepção destes em armazém, até à entrega ao cliente. Desta forma, estes estariam 
divididos em três grupos de custos:  

� Custos de Rework – Com este grupo de custos pretende-se representar o custo unitário 
médio resultante do rework  dos packs das ofertas comerciais da PTC. 

� Custos de Armazenagem – Neste grupo são apresentados todos os custos resultantes 
das operações em armazém. Ou seja, custos resultantes da posse, manuseamento e 
tratamento de equipamentos em armazém. 

� Custos de Transporte – Este grupo de custos representa os custos associados ao 
transporte de equipamentos do armazém central para o cliente (B2B e B2C) e vice-
versa.  

Visto que o TCO pretende apresentar o custo por unidade, todos os custos considerados são 
unitários. Além disto, devem ser pesados de acordo com taxa de incidência deste na família 
do equipamento a que se refere. Existem inclusive famílias sobre as quais alguns custos não 
incidem, ou incidem de forma diferenciada.  

Em seguida, para cada grupo de custos tentou-se perceber quais os custos subjacentes. Esses 
custos são apresentados em seguida, explicando-se resumidamente a sua significância. É 
apresentada a fórmula de cálculo da parcela, de forma a explicitar a forma em que esta é 
ponderada no modelo. Apresentam-se também as famílias de equipamentos para as quais esta 
parcela é calculada de forma diferente, e algumas constatações resultantes da análise. 

• Custos de Rework: 

o Custo dos componentes – custo dos componentes utilizados no rework dos 
packs: manga, autocolantes, caixa, entre outros;  

= [Custo Componentes Rework * (1 + %Reexpedições)] 

o Custos de mão-de-obra – custo de mão-de-obra associado ao rework do pack. 

= [Custo médio de mão-de-obra/unidade * (1 + %Reexp edições)] 
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Excepção 1: As centrais de telefónicas (PPCA), os faxes, os telemóveis e os computadores 
têm custo de rework nulo, porque são enviados pelos fornecedores em pack para 
comercialização. 

Excepção 2: Os kits ADSL têm custos de rework muito inferiores aos dos TSF. Isto deve-se 
ao facto de os kits ADSL serem fornecidos em pack para comercialização, sendo apenas 
sujeitos a custos de rework quando é necessário efectuar uma reassemblagem por motivos de 
devolução. 

• Custos de Armazenagem: 

o Custo de localização – custo médio de posse em armazém para a taxa de 
cobertura 10respectiva; 

= [(Custo Localização / Nº médio de equipamentos po r localização) * 

(Taxa de Cobertura * Nº dias/mês)] 

Constatação 1: O custo de localização mais elevado diz respeito a faxes e computadores. Este 
facto é explicado pelo número médio de equipamentos por localização ser baixo, e pela taxa 
de cobertura destas famílias ser elevada. 

o Custo de recepção – custo de recepção de equipamentos em armazém. Foram 
considerados os custos de recepção por palete, o custo de recepção de 
equipamentos com leitura do nº de série e o nº de equipamentos recepcionados 
por palete; 

= [(Custo de Recepção_Armazém_Palete / Nº Equipamen tos 

recebidos_Palete)] 

o Custo de expedição – custo de tratamento em armazém para expedição. 
Consideraram-se custos de expedição business to business (B2B), B2B com 
leitura do nº de série e business to consumer (B2C), assim como as respectivas 
percentagens de equipamentos expedidos; 

= [(Custo de Expedição_B2B * %Expedições_B2B) + (Cu sto de 

Expedição_B2C * %Expedições_B2C)] 

Excepção 3: Os equipamentos das famílias TSF e ADSL são os únicos que em expedições 
B2B é efectuada a leitura do número de série. 

o Custo de reexpedição – custo de tratamento em armazém para reexpedição de 
equipamentos. Consideraram-se os custos de expedição B2B, B2B com leitura 
do nº de série e B2C, custos de consumíveis por expedição e as respectivas 
percentagens de equipamentos reenviados; 

= [((Custo de Expedição_B2B + Custo Consumiveis) * %Reenvios_B2B) + 

((Custo de Expedição_B2C + Custo Consumiveis) * %Re envios_B2C)] 

Excepção 4: Os equipamentos das famílias TSF e ADSL são os únicos que em reexpedições 
B2B é efectuada a leitura do número de série. 

                                                 
10 Corresponde ao tempo de permanência médio, de um dado equipamento, em armazém. É calculada com base 

na quantidade em armazém e lojas dividido pelo consumo médio mensal. 
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o Custo de devolução – custo de recepção em armazém de equipamentos 
devolvidos. Consideraram-se a percentagem de equipamentos devolvidos B2B 
e B2C, assim como os respectivos custos unitários de recepção de devoluções; 

= [(Custo de Devolução_B2B * %Devoluções_B2B) + (Cu sto de 

Devolução_B2C * %Devoluções_B2C)]  

Constatação 2: O custo de devolução imputado a TSF e ADSL é superior ao dos restantes 
equipamentos. Esta situação é motivada por existir um maior número de vendas B2C 
praticadas através do Telemarketing e Loja Virtual, o que por sua vez tem um maior número 
de devoluções. 

o Custo de consumíveis – custo dos consumíveis utilizados na expedição de 
encomendas. Consideraram-se os custos de consumíveis por expedição de 
equipamento e respectivas percentagens de equipamentos expedidos; 

= [(Custo de Consumiveis_B2B * %Expedições_B2B) + ( Custo de 

Consumiveis_B2C * %Expedições_B2C)] 

Constatação 3: O custo de consumíveis verificado nos faxes e computadores é superior ao dos 
restantes equipamentos. Esta situação explica-se pelo tamanho destes equipamentos que 
fazem com que o custo dos consumíveis, sobretudo dos invólucros utilizados na expedição, 
ser mais elevado.  

o Custo de abate – custos que advêm do abate de equipamentos. Por falta de 
informação, assumiu-se que a percentagem de abates é de 1%. 

= [(Custo do equipamento em SAP + Custo de abate) *  %Abates] 

Constatação 4: O custo de abate de computadores é significativamente mais elevado que o dos 
restantes equipamentos. Isto deve-se ao facto de os computadores terem um custo de 
aquisição médio significativamente mais elevado.  

• Custos de Transporte: 

o Custo de expedição: custo da expedição dos equipamentos para os clientes. 
Considerou-se a percentagem de equipamentos transportados para B2B e para 
B2C assim como os custos unitários de transporte relacionados; 

= [(Custo de Expedição_B2B * %Expedições_B2B) + (Cu sto de 

Expedição_B2C * %Expedições_B2C)] 

o Custo de reexpedição – custos com a reexpedição dos equipamentos para os 
clientes. Consideraram-se a percentagem de equipamentos reenviados para 
B2B e para B2C assim como os custos unitários de transporte relacionados; 

= [(Custo de Expedição_B2B * %Reenvios_B2B) + (Cust o de Expedição_B2C 

* %Reenvios_B2C)] 

o Custo de devolução – custos associados com a devolução dos equipamentos do 
cliente para armazém. Consideraram-se a percentagem de equipamentos 
devolvidos em B2B e B2C, assim como os custos unitários de transporte 
relacionados. 

= [(Custo de Devolução_B2B * %Devoluções_B2B) + (Cu sto de 

Devolução_B2C * %Devoluções_B2C)] 
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Constatação 5: Os custos de transporte de TSF e ADSL são muito elevados, quando 
comparados com os dos restantes equipamentos. Esta situação deve-se à forte incidência de 
vendas B2C, cujos custos de expedição são significativamente mais elevados, devido a, nas 
vendas para estes clientes, não se consolidarem mercadorias. 

Depois da definição dos grupos de custos, e das parcelas constituintes destes, foi necessário 
obter-se valores relativos à PTC. Para tal, analisaram-se relatórios das empresas prestadoras 
de serviços logísticos à empresa. Dessa análise resultou um conjunto de informação que veio 
a constituir os designados “Dados de Partida”. Desta forma, os custos que serviram de base a 
todo o modelo são apresentados na Tabela 2. 

 

Dados de Partida Valor Fonte 

Custo de Expedição(B2B)_Transporte / UN € 0,59 

Custo de Expedição(B2C)_Transporte / UN € 4,15 

Custo de Devolução(B2B)_Transporte / UN € 1,72 

Custo de Devolução(B2C)_Transporte / UN € 0,00 

Estes valores são actualizados 

mensalmente à medida que os 

custos mensais de transporte 

vão sendo fornecidos via 

ficheiro: "CustoTransportes 

PTC_Act". 

Custo de Recepção_Armazém / Palete € 1,50 

Custo de Recepção_Armazém / UN com Leitura do nº sé rie € 0,08 

Custo de Devolução(B2B)_Armazém / UN € 0,62 

Custo de Devolução(B2C)_Armazém / UN € 0,62 

Custo de Expedição(B2B)_Armazém / UN € 0,26 

Custo de Expedição(B2B)_Armazém / UN com Leitura do  nº série € 0,34 

Custo de Expedição(B2C)_Armazém / UN € 0,62 

Estes valores foram obtidos na 

consulta do ficheiro: "Mapa dos 

volumes realizados facturados", 

enviado pelo operador logístico. 

Custo Consumiveis / UN "PC" Expedida € 2,40 

Custo Consumiveis / UN "FAX" Expedida € 1,70 

Custo Consumiveis / UN "Outros Equip." B2B Expedida  € 0,15 

Custo Consumiveis / UN "Outros Equip." B2C Expedida  € 0,29 

Estes valores foram obtidos na 

consulta do ficheiro: 

"consumíveis – Mapa 

comparativo", enviado pelo 

operador logístico. 

Custo Localização Palete / Dia € 0,25  

Custo médio de Mão-de-obra para Rework e Reembalage m / UN € 0,42 

Este valor é actualizado 

mensalmente à medida que os 

custos mensais de rework são 

fornecidos via ficheiro: 

"Reworks". 

Custos de Abate / Equipamento  € 0,38  

Tabela 2 – Dados de partida para a análise TCO da PTC, e sua origem 

No modelo criado, a transformação de dados de partida para resultados não foi imediata, 
tendo sido criada uma área de cálculos auxiliares. Estes são cálculos intermédios que facilitam 
e explicitam a obtenção dos resultados finais. Assim, criou-se uma tabela que tem como 
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campos de entrada a família de equipamentos em consideração e os campos com a informação 
auxiliar pretendida.  

Estes cálculos auxiliares são apresentados na Tabela 3. 

 

 TSF TCF ADSL PPCA Faxes Domót Telem. PC 

Nº Equipamentos / Palete 200 200 100 75 12 200 200 8 

% Expedições B2B 62% 91% 55% 99% 99% 98% 100% 95% 

% Expedições B2C 38% 9% 45% 1% 1% 2% 0% 5% 

% Reenvios/Devoluções 

B2B 
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

% Reenvios/Devoluções 

B2C 
15% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 

Localizações Necessárias 238,88 37,38 1.721,65 34,29 246,08 116,83 33,34 313,13  

Total de Localizações 

Ocupadas 
239 38 1.722  35 247 117 34 314 

Taxa de Eficiência de 

armazenagem / 

Localização 

99,95% 98,36% 99,98% 97,98% 99,63% 99,85% 98,06% 99,72% 

Nº Médio de 

Equipamentos / 

Localização 

199,90 196,71 99,98 73,49 11,96 199,70 196,12 7,98 

Taxa de Cobertura (Meses) 2,15 0,80 2,82 3,98 4,44 4,40 1,56 4,06 

Custo dos Componentes 

de Rework / Equipamento 
0,63 0,63 0,53 - - 1,71 - - 

Custo médio de Aquisição 

/ Equipamento 
20,50 26,88 22,00 100,00 64,00 35,00 39,18 669,00 

% Abates 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Tabela 3 – Cálculos auxiliares do modelo, organizados por família de equipamento 

Em seguida descrevemos alguns dos valores mais relevantes da tabela acima. 

• Nº de Equipamentos / Palete – número aproximado de equipamentos presente numa 
palete em armazém; 

• % Expedições B2B e B2C – percentagem de expedições para Business-to-Business e 
Business-to-Consumer respectivamente. Estes valores foram calculados com base nas 
vendas das primeiras catorze semanas de 2007; 

• Localizações Necessárias – número de localizações necessárias para armazenar os 
equipamentos da família em consideração. Os valores foram calculados tendo como 
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pressuposto que, para cada família de equipamentos, a gestão de stocks segue o 
sistema de armazenagem à zona[5].  Assim, as localizações necessárias são o resultado 
da divisão da quantidade diária média em armazém pelo número máximo de 
equipamentos por localização;  

• Taxa de Eficiência de armazenagem / Localização – razão das localizações necessárias 
pelo total de localizações ocupadas; 

• Nº Médio de Equipamentos / Localização – número médio de equipamentos existentes 
em cada localização. Calculado com base na taxa de eficiência de armazenagem por 
localização e no número máximo de equipamentos por localização;  

• Taxa de Cobertura – tempo de permanência médio em armazém, de um dado 
equipamento. Esta taxa é calculada com base na quantidade em armazém e lojas, 
dividida pelo consumo médio mensal; 

• Custo dos Componentes de Rework / Equipamento – custo reflectido em SAP dos 
componentes – caixa, manga, autocolantes, entre outros – utilizados na constituição de 
cada pack; 

• Custo médio de Aquisição / Equipamento – custo reflectido em SAP de um 
determinado equipamento. Neste problema em concreto, para cada família, foi 
adoptado o custo de aquisição do equipamento mais vendido. 

No final desta secção, podemos afirmar que de todo o trabalho de análise e desenvolvimento 
do projecto apresentados, resultaram três modelos de análise de custos logísticos adaptados à 
realidade da PTC.  

3.5 Resultado 

No final deste projecto obtiveram-se três modelos: “Total Cost of Ownership”, “ Total Cost of 
Ownership – Consumíveis” e “Variação do Cost of Ownership / Canal de Vendas”. Estes 
modelos permitem identificar os principais drivers de custo, implementar acções para a sua 
redução e dão uma orientação preciosa para o cálculo da margem líquida efectiva.  

Passamos agora a apresentar os 3 modelos criados, cada um em secção própria. 

3.5.1 Total Cost of Ownership (TCO) 

Este modelo, para além de ser o que teve mais trabalho envolvido, foi o que consumiu mais 
tempo. Foi o modelo desenvolvido em primeira instância, com toda a aprendizagem e análise 
que isso exige. O desenvolvimento do projecto, apresentado na secção 3.4, diz respeito ao 
modelo de Total Cost Of Ownership (TCO) desenvolvido para dar resposta à necessidade de 
indicadores de custos logísticos da PTC. 

Desta forma, o TCO consistiu numa análise por família de equipamento, que permite 
conhecer o custo efectivo de um equipamento desde a aquisição até à entrega ao cliente. Além 
disto explicita alguns dados, necessários para o desenvolvimento do modelo, que 
anteriormente se encontravam camuflados. 

No anexo “ANEXO D: Modelos de TCO” apresentam-se os modelos de TCO e de TCO 
reduzido obtidos. 
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Após do desenvolvimento deste modelo foi ainda solicitada a criação de um indicador global 
que indicasse o custo médio por equipamento consumido. Combinaram-se os dados obtidos 
com o projecto “Analise dos Consumos de Equipamentos Terminais em Armazém em 2005 e 
2006” (consumos por família de equipamentos), combinando-os depois com os valores 
obtidos no modelo TCO (custo de posse unitário por família de equipamentos). A média 
ponderada resultante oferece um indicador global dos custos logísticos, sacrificando a 
significância do mesmo. 

3.5.2 Total Cost of Ownership - Consumíveis (TCO - Consumíveis) 

Este modelo é muito semelhante ao desenvolvido para o TCO para famílias de equipamentos 
mas aplica-se exclusivamente a consumíveis, acessórios de faxes e acessórios de centrais 
telefónicas. Esta separação deveu-se às características diferenciadas dos equipamentos em 
questão, em particular ao nível da armazenagem, manuseamento em armazém e clientes de 
distribuição (B2C e B2B).   

3.5.3 Variação do Cost of Ownership / Canal ( ∆TCO/Canal) 

Este modelo derivou da lógica do TCO, mas foca-se nos custos que advêm da venda realizada 
por um canal específico. Ou seja, não tem em consideração os custos comuns e iguais aos 
canais de venda em análise, utilizando apenas os custos com variação - custos de expedição, 
reexpedição, devoluções, comissões e descontos acoplados à venda. Com esta análise 
procurou-se explicitar o diferencial de custo relativo a um equipamento de acordo com o 
canal que o vendesse. 

No anexo “ANEXO D: Modelos de TCO” apresenta-se o modelo de variação de TCO/Canal  
obtido. 

Como exemplo, uma das conclusões obtidas foi que um TSF vendido no canal Loja Virtual é 
em € 5,94 mais caro que o mesmo TSF vendido pelo canal Telemarketing.  

3.6 Conclusões e Trabalho Futuro 

Dados todos os objectivos propostos terem sido atingidos e os modelos serem de utilização 
diária na empresa, classifica-se este projecto como um sucesso. 

Em retrospectiva, este projecto potenciou a consciencialização em relação aos custos 
logísticos da PTC. Dessa consciencialização resultou um conjunto de medidas que visaram 
optimização de todo o processo de gestão logístico e, consequentemente, a redução de custos. 
Uma das medidas mais significativas implementadas no seguimento deste projecto foi a 
introdução dos custos logísticos, necessários para servir o mercado, na definição do preço dos 
produtos.  

Os modelos encontram-se completamente documentados, o que permite que a utilização ou 
actualização por parte de outras pessoas, que não a estagiária, sejam facilitados. 

O desenvolvimento deste projecto permitiu também uma aprendizagem significativa sobre 
quais os actores envolvidos nos processos logísticos da PTC, fazendo com que futuras 
interacções ou estudos dos mesmos sejam facilitados. 
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A nível do trabalho futuro, consideramos que os modelos devem ser continuamente 
aperfeiçoados, adaptando-se às mudanças do negócio, e a novas famílias de produtos. Em 
paralelo devem ser refrescados com novos dados, para que a relevância seja mantida. 
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4 Redução de Equipamentos Descontinuados em Armazém  

Nesta secção é apresentado o projecto “Redução de Equipamentos Descontinuados em 
Armazém”. 

Encontra-se estruturado em seis partes: Problema, Objectivo, Discussão, Desenvolvimento do 
Projecto, Resultado e Conclusões e Trabalho Futuro. 

Começa-se pela apresentação do problema, objectivo e discussão do projecto, onde, 
respectivamente, se apresentam as principais motivações para a existência do mesmo, afirma-
se o seu objectivo e são discutidas questões relevantes para o seu desenvolvimento. 
Posteriormente descreve-se o desenvolvimento do projecto, apresentando-se em algum 
detalhe as soluções propostas e implementadas. Termina-se com o estado do trabalho 
realizado aquando da finalização da participação no projecto e com as conclusões e trabalho 
futuro antevisto. 

4.1 Problema 

Decorrente da análise de equipamentos terminais em armazém, dos consumos de 
equipamentos em 2005 e 2006, e do estudo dos custos de posse de equipamentos, procurou-se 
encontrar pontos para redução de custos relativos a existências em armazém.  

Um equipamento pode estar num de quatro estados: activo, descontinuado, obsoleto e 
bloqueio total. Em seguida descrevem-se esses estados: 

• Activo – Equipamento disponível para aquisição ao fornecedor, que se pretende 
comercializado activamente e com grande rotatividade em armazém; 

• Descontinuado – Equipamentos que devido à evolução, quer tecnológica, quer da 
procura do mercado, deixam de estar disponíveis para aquisição a fornecedores. Na 
sua grande maioria, estes equipamentos, são substituídos por versões de produto mais 
actuais; 

• Obsoleto – Equipamento sem valor comercial relevante, visto ter sido tornado obsoleto 
por actualizações tecnológicas ou de procura. Têm como destino o abate; 

• Bloqueio Total – Equipamentos que, quer pelo seu estado de conservação ser 
desconhecido e encontrando-se à espera de avaliação, quer por decisão estratégica da 
gestão é transferido para o estado de bloqueado com o objectivo de inibir qualquer 
transacção. 

Na Tabela 4 são apresentados os resultados obtidos no estudo do estado dos equipamentos 
armazenados:  
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Estado do Equipamento Valor do Stock (€) % Quantidade ( Un.) % 

Activo 4.836.828,12 77% 3.230.662 98% 

Descontinuado 1.433.759,42 23% 67.451 2% 

Obsoleto 41.663,58 1%  3.027 0% 

Bloqueio Total 74,82 0% 11 0% 

TOTAL 6.312.325,94 100% 3.301.151 100% 

Tabela 4 - Valores relativos ao estado dos equipamentos em armazém em Abril de 2007 

Na análise à informação recolhida, verificou-se que 23% (€ 1.433.759) do valor de 
equipamentos em armazém eram equipamentos no estado de descontinuado. O custo diário de 
armazenagem destes equipamentos rondava os € 150,25. Dada a baixa rotatividade dos 
equipamentos em questão, pode-se extrapolar que ao fim de um ano o valor dispendido 
atingiria € 54.841,25. 

Desta avaliação constatou-se que a existência de equipamentos descontinuados em armazém 
representa custos significativos para a empresa. Desta forma, o projecto “Redução em 
Armazém de Equipamentos Descontinuados” surgiu, com relevância prioritária. Assim, foi 
imperativo desenvolver-se um trabalho de identificação de equipamentos em estado de 
descontinuado, analise dos dados, definição de estratégias e implementação de acções para a 
redução desse stock e respectivos custos associados.  

4.2 Objectivo 

O objectivo principal deste projecto é: 

• Reduzir os custos com equipamentos descontinuados existentes nos armazéns da PTC. 

Os seguintes objectivos complementam o principal: 

• Obter o retorno financeiro possível dos equipamentos existentes; 

• Desenvolver métodos de análise e acções para minimizar o problema dos 
descontinuados de forma continua.  

4.3 Discussão  

São designados por “descontinuados” todos os equipamentos que, devido à evolução 
tecnológica ou devido à evolução da procura do mercado, deixam de estar disponíveis para 
aquisição a fornecedores. Na sua maioria, estes equipamentos, são substituídos por versões de 
produto mais actuais.  

Os descontinuados têm uma problemática associada que os torna num tema importante e de 
difícil resolução. São equipamentos desactualizados, para uma grande maioria já existem no 
mercado equipamentos substitutos a preços mais baixos, com design mais apelativo, 
integrando novas funcionalidades e adaptados a tecnologias recentes.  
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Para melhor compreensão da problemática destes equipamentos, apresentamos oito factores 
tidos em consideração no desenvolvimento do projecto: 

• Valor Comercial Inicial; 

• Valor Potencial de Comercialização; 

• Valor de Stock; 

• Custo Logístico; 

• Custo de Desvalorização; 

• Custo de Deterioração; 

• Custo de Rework; 

• Custo de Abate. 

Em seguida, apresentamos resumidamente cada um destes factores: 

• Valor Comercial Inicial  – corresponde ao valor de comercialização do equipamento 
antes de passar ao estado de descontinuado; 

• Valor Potencial de Comercialização – apesar de descontinuados, estes equipamentos 
têm um valor de comercialização associado. Acreditamos que muitos destes 
equipamentos podem ser escoados, se comercializados a um valor ajustado ao valor de 
mercado actualizado. A esse valor, designamos por “Valor Potencial de 
Comercialização”;  

• Valor de Stock – corresponde ao valor monetário associado à aquisição do 
equipamento;  

• Custo Logístico – a operação logística de um equipamento tem custos associados: 
localização, recepção e manuseamento em armazém, custos de tratamento em sistema, 
entre outros. Este conjunto de custos é designado por “Custos Logísticos”; 

• Custo de Desvalorização – a cada dia que passa, o interesse e valor comercial dos 
equipamentos decresce. No caso de equipamentos com forte componente tecnológica, 
tendo em conta a rápida evolução do mercado, essa desvalorização é mais rápida. A 
comercialização de equipamentos descontinuados da PTC, quando aplicável, requer 
rapidez e exige um esforço proporcional ao tempo de permanência em armazém. 
Assim, o “Custo de Desvalorização” associado a um equipamento é a diferença entre o 
valor comercial inicial e o valor potencial de comercialização; 

• Custos de Deterioração – os equipamentos que permanecem muito tempo em 
armazém estão susceptíveis a alterações físicas e agressões externas que podem 
impossibilitar a sua comercialização. Assim, numa situação de deterioração grave, 
podemos deparar-nos com a perda do valor potencial de comercialização e do valor de 
stock. Em casos em que apenas a embalagem fica danificada, estando o equipamento 
em bom estado, são adicionados custos de rework; 

• Custo de Rework – custos associados aos materiais – caixa, manga, autocolantes, 
entre outros – e mão-de-obra requeridos no processo de rework de um equipamento. 
Por motivos de degradação das embalagens e desajuste da descrição comercial, a 
maioria os equipamentos descontinuados são sujeitos a um processo de rework para 
caixa branca; 
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• Custo de Abate: uma opção para a libertação de equipamentos dos armazéns é o 
abate. Nesta situação, uma empresa externa recebe os equipamentos e fica responsável 
pelo abate adequado dos mesmos, respeitando normas ambientais. Este serviço, para 
além de inibir o retorno monetário que adviria da comercialização e conduzir à perda 
total do valor de stock, tem um custo unitário associado de € 0,38. O custo de abater as 
67.451 unidades de equipamentos descontinuados, que se encontravam em armazém 
no estudo inicial, seria de € 25.631,38. No entanto, a parcela com maior peso para a 
organização corresponderia ao valor de stock dos equipamentos (€ 1.433.759,42), que 
seria perdido na totalidade. 

A definição destes conceitos permite analisar, caso a caso, a situação de cada equipamento 
descontinuado, criando uma base de trabalho objectiva. A situação de cada equipamento pode 
ser quantificada, permitindo a escolha de formas adequadas de escoamento. 

Relativamente aos equipamentos no estado de descontinuado, deparamo-nos com três 
posturas de gestão de curto/médio prazo: comercializar, ignorar e abater. Em seguida 
apresentamos essas posturas: 

• Comercialização – consiste em reintroduzir no circuito comercial, em canais pré-
existentes ou canais criados para o efeito, os equipamentos descontinuados. Desta 
forma, é necessário redefinir e reajustar os preços com o mercado, assim como 
divulgar de forma eficaz. Os equipamentos a serem comercializados carecem de 
rework para pack actual, visto que as embalagens estão desajustadas. Com esta 
postura, algum ou a totalidade do investimento de aquisição do equipamento é 
recuperado, tornando-se a solução mais vantajosa; 

• Ignorar – consiste em não tomar medidas para lidar com os equipamentos 
descontinuados. Apresenta como vantagem o não acarretar qualquer esforço por parte 
da organização. As desvantagens são várias: desvalorização continuada do 
equipamento, custos que advêm de se manterem os equipamentos em armazém, entre 
outras. Não é recomendável pois, com o protelar do escoamento do equipamento, os 
custos aumentam e, eventualmente, a única solução passa a ser o abate; 

• Abate – consiste em enviar os equipamentos para a sua destruição. Esta é a solução 
final para lidar com descontinuados. Os equipamentos sujeitos a esta operação são 
aqueles para os quais não se vislumbram hipóteses de comercialização: Equipamentos 
DOA11’s no estado de bloqueado (equipamentos que já foram recusados pelo 
fornecedor) e equipamentos designados em quarentena (equipamentos devolvidos em 
mau estado, aos quais faltam peças, sujos ou com vestígios de utilização). É uma 
postura que leva à perda total do investimento no equipamento, acarretando ainda um 
custo unitário por abate. 

4.4 Desenvolvimento do Projecto 

Como apresentado na secção 4.1, foi encontrado um problema com impacto na gestão de 
custos de armazenagem da PTC. Este problema derivou da grande quantidade de 
equipamentos descontinuados existentes, imputando um conjunto de custos significativos e 
crescentes à organização. 

                                                 
11 Dead on arrival – equipamento que é entregue inoperante pelo fornecedor 
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O presente projecto nasceu com o objectivo de resolução desse problema – a redução do 
número de equipamentos descontinuados existentes em armazém, como explicitado na secção 
4.2.  

Para perseguir este objectivo, o projecto passou por várias fases. Em seguida identificam-se 
essas mesmas fases, de forma cronológica: 

• Recolha de dados relativos às existências de descontinuados; 

• Estruturação da informação recolhida, por famílias de produtos e por depósitos de 
armazenagem12; 

• Análise macro dos valores referentes aos descontinuados; 

• Separação dos equipamentos passíveis de serem comercializados, daqueles que devido 
à sua deterioração seriam destinados a abate; 

• Identificação de formas e canais para escoamento; 

• Criação de propostas para escoamento, com base nas características dos equipamentos; 

• Por fim, implementação de acções para escoamento dos equipamentos em armazém. 

Passa-se em seguida, e em secções individuais, a apresentar o trabalho desenvolvido em cada 
uma das fases. 

4.4.1 Recolha e Estruturação dos dados 

O primeiro passo do projecto foi a obtenção de dados relativos aos equipamentos 
descontinuados. Esses dados, que serviram de base ao trabalho, foram retirados do sistema de 
gestão logístico – SAP – utilizado pela PTC. 

Para facilitar a análise, estudaram-se formas de estruturação de dados. Decidiu-se organizar os 
dados de duas formas, que são apresentadas em seguida: 

• Organização dos dados por família de equipamentos – descontinuados da mesma 
família apresentam uma estrutura de custos de posse e manuseamento similares. Esta 
organização facilita a análise à informação e às características relativas aos 
equipamentos, assim como a elaboração de propostas de escoamento; 

• Organização dos dados por depósito de armazenagem – o depósito em que o 
descontinuado se encontra armazenado determina (na maioria dos casos) o estado 
actual do equipamento. 

Depois de definidas as formas de estruturação de dados, pretendeu-se perceber os valores e 
quantidades de equipamentos relativos a cada família e a cada depósito de armazenagem.  

Os dados na sua forma estruturada resultaram em duas tabelas, que serviram de base às fases 
subsequentes do projecto. Essas tabelas são apresentadas em seguida:  

 

Família de Equipamentos Valor do Stock (€) % Quantidad e (Un.) % 

                                                 
12 Os depósitos de armazenagem organizam os equipamentos pelo estado em que se encontram. São 

apresentados na “Tabela 15 – Depósitos da PTC e sua função” 
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Acessórios Telefone 17.767,00 1% 347 1% 

ADSL 457.066,36 32% 19.297 29% 

Cartões 1.607,56 0% 6.147 9% 

Domótica 376.850,75 26% 7.272 11% 

Mark / Publicidade / Reab 881,94 0% 25.291 37% 

PPCAE 47.176,48 3% 708 1% 

Prod n/core Vend LJ 1.148,51 0% 42 0% 

RDIS 189.780,35 13% 1.783 3% 

Rec Cart / Plan Pre - 0% 32 0% 

Sist. / Serv.Esp. PT 448,02 0% 1 0% 

Faxes 55.870,63 4% 320 0% 

TCF 78.021,55 5% 2.620 4% 

Telemóveis 849,51 0% 31 0% 

TSF 205.797,27 14% 3.544 5% 

Telef Simples 493,49 0% 16 0% 

TOTAL 1.433.759,42 100% 67.451 100% 

Tabela 5 – Descontinuados organizados por Família de Equipamentos 

 

Depósito Valor do Stock (€) % Quantidade (Un.) % 

Em Transito 217,91 0% 35 0% 

0001 756.158,68 53% 23.305 35% 

0002 19.580,54 1% 193 0% 

0003 79,25 0% 2.892 4% 

0004 88.399,20 6% 1.587 2% 

0005 802,69 0% 22.431 33% 

0006 1.189,76 0% 21 0% 

0007 164.364,84 11% 3.825 6% 

0008 74.308,81 5% 2.158 3% 

0009 166.218,86 12% 8.088 12% 

0013 152.138,31 11% 2.906 4% 

0090 10.300,57 1% 10 0% 

TOTAL 1.433.759,42 100% 67.451 100% 
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Tabela 6 – Descontinuados organizados por Depósito de Armazenagem 

4.4.2 Análise da Informação 

Depois de estruturados os dados, procedeu-se à análise e condensação dos mesmos em 
informação útil. Observando os macro-valores das tabelas da secção anterior, tentou-se 
compreender a significância da distribuição de equipamentos descontinuados pelas famílias 
de equipamentos e pelos depósitos de armazenagem. A compreensão destes pontos veio 
facilitar a identificação de pontos críticos e orientar os passos seguintes. 

São em seguida apresentadas, em secções distintas, a informação analisada, em conjunto com 
a justificação da análise efectuada. 

4.4.2.1 Análise da Tabela 5 – Descontinuados organi zados por Família de Equipamentos 

Da análise aos dados de equipamentos descontinuados organizados por família de 
equipamentos concluiu-se que 98% do valor do stock de descontinuados em armazém dizia 
respeito a sete famílias de equipamentos. Daqui retirou-se que os esforços de redução de 
descontinuados deveriam incidir sobre os equipamentos dessas famílias. A Tabela 7 apresenta 
as famílias consideradas, sendo que as percentagens apresentadas são relativas a todo o 
domínio dos descontinuados. 

 

Família de 

Equipamentos 
Valor do Stock (€) % Quantidade (Un.) % 

ADSL 457.066,36 32% 19.297 29% 

Domótica 376.850,75 26% 7.272 11% 

TSF 205.797,27 14% 3.544 5% 

RDIS 189.780,35 13% 1.783 3% 

TCF 78.021,55 5% 2.620 4% 

Faxes 55.870,63 4% 320 0% 

PPCAE 47.176,48 3% 708 1% 

TOTAL 1.410.563,39 98% 35.544 53% 

Tabela 7 – Famílias de Equipamentos com maior impacto no Valor do Stock de Descontinuados 
em armazém 

Outra constatação retirada desta análise foi que os equipamentos das famílias ADSL, 
Domótica, TSF e RDIS, por si só, representam 85% do valor total de stock de descontinuados. 
Desta forma, estas famílias tiveram um enfoque particular durante o projecto. 

4.4.2.2 Análise da Tabela 6 – Descontinuados organi zados por Depósito de Armazenagem 

Para a análise à informação de equipamentos descontinuados organizados por depósito de 
armazenagem, foi necessário perceber quais os depósitos a ter em consideração e qual o 
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impacto destes na gestão de equipamentos. Assim, da leitura da Tabela 15 apresentada no 
ANEXO B: A Logística Comercial na PTC, concluiu-se que: 

• Os depósitos 0001, 0004, 0006 e 0008 contêm equipamentos em bom estado para 
comercialização; 

• O depósito “Em Transito” contém equipamentos a serem transportados para as Lojas. 
Devido à sua natureza temporária foi excluído de toda a análise; 

• Os depósitos 0003 e 0005 não foram tidos em consideração para a análise uma vez que 
contêm componentes para rework e não equipamentos; 

• O depósito 0007 contém equipamentos em mau estado. Devido à impossibilidade de 
comercialização de equipamentos neste estado, estariam destinados para abate; 

• Os restantes depósitos – 0002, 0009, 0013 e 0090 – possuem equipamentos em 
situação de incerteza, uma vez que os equipamentos em questão deverão passar pelos 
fornecedores. Assim, foi necessário efectuar-se uma análise mais reservada, discutida 
na secção 4.4.4. 

Na Tabela 8 apresenta-se os destinos para os equipamentos, de acordo com o depósito em que 
estes estão contidos. Esta tabela resulta das conclusões acima explicitadas. 

 

Destino Depósito Valor do Stock (€) % Quantidade (Un. ) % 

0001 756.158,68 53% 23.305 35% 

0004 88.399,20 6% 1.587 2% 

0006 1.189,76 0% 21 0% 

0008 74.308,81 5% 2.158 3% 

Comercializáveis 

Sub-Total 920.056,45 64% 27.071 40% 

Em Transito 217,91 0% 35 0% 

0003 79,25 0% 2.892 4% 

0005 802,69 0% 22.431 33% 

Não 

considerados 

Sub-Total  1.099,85 0% 25.358 37% 

0007 164.364,84 11% 3.825 6% 
Abate 

Sub-Total 164.364,84 11% 3.825  6% 

0002 19.580,54 1% 193 0% 

0009 166.218,86 12% 8.088 12% 

0013 152.138,31 11% 2.906 4% 

0090 10.300,57 1% 10 0% 

Análise em 

separado 

Sub-Total 348.238,28 25% 11.197 16% 

 TOTAL 1.433.759,42 100% 67.451 100% 

Tabela 8 – Descontinuados agregados por Destino determinado e por Depósito de Armazenagem 
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4.4.2.3 Análise Global e definição de Grupo de Enfo que 

Das análises descritas nas secções 4.4.2.1 e 4.4.2.2 resultaram orientações preciosas para o 
trabalho a ser desenvolvido.  

De acordo com as características inerentes a cada depósito, perceberam-se quais os depósitos 
que continham equipamentos passíveis de comercialização imediata. Perceberam-se também 
quais as famílias de equipamentos para atacar no estudo, orientando-o àquelas com presença 
substancial em armazém. Depois da identificação dos alvos, procedeu-se à identificação de 
formas e canais para escoamento. 

Concluiu-se assim que equipamentos das famílias ADSL, Domótica, TSF, RDIS, TCF, Faxes 
e PPCAE que se encontrassem nos depósitos 0001, 0004, 0006 e 0008 seriam os principais 
candidatos para escoamento comercial. 

Apresenta-se na Tabela 9 o resultado do cruzamento entre equipamentos de famílias 
prioritárias com equipamentos em depósitos comercializáveis. 

 

  Depósitos   

Família de 

Equipamentos 
0001 (€) 0004 (€) 0006 (€) 0008 (€) Total (€) % 

Domótica 334.478,62 - - 25.884,29 360.362,91 39% 

RDIS 166.836,17 - - - 166.836,17 18% 

ADSL 37.136,07 86.013,23 - 29.607,68 152.756,97 17% 

TSF 90.399,18 1.862,53 1.189,76 18.816,84 112.268,31 12% 

TCF 69.192,08 - - - 69.192,08 8% 

Faxes 23.392,89 - - - 23.392,89 3% 

PPCAE 18.238,56 234,00 - - 18.472,56 2% 

TOTAL (€) 739.673,57 88.109,76 1.189,76 74.308,81 903.281,89 99,00% 

Tabela 9 – Tabela com Valor do Stock passível de ser comercializado apresentado por Família 
de Equipamentos prioritários e por Depósitos. 

4.4.3 Criação de propostas para escoamento do grupo  de enfoque - comercialização 

Na secção 4.4.2.3, definiu-se o grupo de enfoque para o escoamento de descontinuados. Para 
a elaboração de propostas de comercialização, foi necessário efectuar-se uma análise 
exaustiva a esses equipamentos.  

Com base nas análises e constatações descritas nas secções anteriores foram criadas várias 
propostas de comercialização, algumas das quais são descritas em seguida: 

• Actualização de ofertas relativas a centrais telefónicas e faxes – Após identificação 
do conjunto de centrais telefónicas, faxes e respectivos acessórios no estado de 
descontinuado, foi verificado que o preço destas não era competitivo face a ofertas 
mais recentes. Foram implementadas medidas para tornar estes equipamentos mais 
atractivos para o mercado, aumentando a probabilidade de escoar esse stock. Com a 
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comercialização total deste stock, evitar-se-ia a perda total do valor em existências 
acumuladas (€ 32.872,72), recuperando-se € 13.796,50. Este valor corresponderia a 
aproximadamente 42% da perda máxima.  

De seguida, são apresentadas o conjunto de medidas implementadas de forma a 
aumentar a probabilidade de escoamento do stock em causa: 

o Actualização dos PVP dos equipamentos em conformidade com o PVP de 
equipamento equivalente no portfólio da PTC; 

o Ofereceu-se um telefone “HEAGER WINDSOR C/CLIP” por cada 
equipamento vendido do stock referido, aumentando-se assim o valor da 
oferta. Este telefone possibilitava ao cliente final o usufruto de uma 
funcionalidade da rede fixa: a identificação do número do chamador (CLIP); 

o Na compra de um dos faxes CANON identificados ou do “PT FAX 
MULTIFUNÇÕES”, o cliente seria presenteado com o respectivo acessório. 
Pretendia-se assim aumentar o valor da oferta; 

o De modo a servir eficientemente os canais força de vendas SoHo, força de 
vendas da PT Prime e Loja Virtual, concentrou-se o stock identificado no 
armazém central, retirando-se o stock existente no canal Lojas. Caso algum 
cliente procurasse esse tipo de soluções numa Loja PTC, esta poderia 
encomendar esta oferta junto do armazém central. 

• Campanhas Outlet de Kits ADSL – Com o objectivo de escoamento dos € 
152.756,97 de equipamentos descontinuados ADSL foram criadas várias propostas de 
comercialização. No anexo intitulado “ANEXO E: Oferta Outlet ADSL” é possível 
visualizar-se uma das propostas de comercialização enviadas para aprovação por 
superiores. 

• Campanha Outlet TCF e TSF – Após a identificação de todos os TCF e TSF no 
estado de descontinuado (com o valor de € 181.460,39), foi implementada, em 
conjunto com a Direcção de Gestão de Produto, uma campanha de Outlet. A 
comercialização desta campanha tomou lugar em quatro Lojas PTC de Portugal 
continental e na Loja Virtual. 

• Campanha de comercialização a colaboradores – Campanha de comercialização, 
coordenada com a PT PRO, destinada a colaboradores do grupo PT e a parceiros com 
funções comerciais na PTC. Com base nas propostas de comercialização anteriores, 
estruturou-se uma campanha de comercialização destinada a colaboradores do grupo 
PT e a parceiros com funções comerciais na PTC. Com esta campanha pretendeu-se 
atingir os 11.084 colaboradores nacionais do Grupo PT [6] e mais alguns milhares de 
parceiros comerciais. Esta campanha procurou proporcionar aos colaboradores e 
parceiros o benefício de aquisição de equipamentos a preços mais vantajosos.  

Esta oferta abrangia todos os equipamentos no estado de descontinuado para os quais 
já existissem propostas aprovadas para outlet. A definição do preço, deveria obedecer 
a uma de duas regras: 

o Se o preço proposto para a campanha de outlet fosse superior ao valor unitário 
do stock, então o preço de comercialização deveria ser igual ao valor unitário 
do stock; 
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o Se o preço proposto para a campanha de outlet fosse inferior ao valor unitário 
do stock, então o preço de comercialização deveria ser igual ao praticado na 
campanha de outlet, diminuído de um desconto de 10%. 

4.4.4 Análise dos equipamentos em depósitos para an álise separada 

Na análise aos equipamentos descontinuados por depósito, descrita na secção 4.4.2.2, 
concluiu-se que os depósitos 0002, 0009, 0013 e 0090 careciam de análise mais reservada.  

No momento do fim deste projecto, tinham apenas sido analisados os equipamentos 
armazenados nos depósitos 0002 e 0013. Assim, como resultado dessa análise foram 
elaboradas as seguintes propostas para lidar com os equipamentos nesses depósitos:   

• Os equipamentos no depósito 0002, no valor global de € 19.580,54, apresentam-se 
numa de duas situações: 

o Livre – os equipamentos devem ser enviados para os respectivos fornecedor 
como DOA. Após avaliação do fornecedor, a PTC poderá receber 
equipamentos equivalentes. Estes dariam entrada no depósito 0001, onde 
integrariam ofertas já existentes. Caso os equipamentos fossem rejeitados pelos 
fornecedores por não respeitarem as condições de devolução como DOA, 
dariam entrada em armazém no depósito 0002 em estado bloqueado.  

o Bloqueado – os equipamentos nesta situação foram anteriormente recusados 
pelos fornecedores. Neste caso o abate seria a solução a propor. 

• Os equipamentos que se encontram no depósito 0013, no valor de € 152.138,31, 
correspondem a equipamentos que, embora tenham sido devolvidos pelos clientes, não 
apresentam vestígios de utilização. Estes equipamentos, distribuídos por famílias, são 
apresentados na Tabela 10. 

•  

Família de 

Equipamentos 
Valor do Stock (€) % Quantidade (Un.) % 

ADSL 58.678,34 39% 2.058 71% 

PPCAE 25.229,25 17% 175 6% 

Sapo PC13 24.506,64 16% 75 3% 

RDIS 18.818,15 12% 234 8% 

Domótica 10.714,64 7% 156 5% 

Faxes 4.491,16 3% 28 1% 

Acessórios Telefone 3.971,55 3% 51 2% 

TCF 2.498,49 2% 50 2% 

TSF 2.301,80 2% 39 1% 

Prod n/core Vend LJ 705,66 0% 30 1% 

                                                 
13 Sapo PC constitui uma subclasse da família de equipamentos ADSL. Foi colocada nesta tabela devido à sua 

utilização como exemplo. 
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Telemóveis 220,62 0% 2 0% 

Cartões 2,01 0% 8 0% 

TOTAL 152.138,31 100% 2.906 100% 

Tabela 10 – Equipamentos Descontinuados no depósito 0013 organizados por Família de 
Equipamentos 

Estes equipamentos podem ser comercializados, no entanto, para o serem, têm que 
passar por um processo de rework nas instalações dos fornecedores. Aqui a solução 
parece intuitiva: enviar os equipamentos para rework nos fornecedores e aquando da 
entrega no armazém da PTC, darem entrada no depósito 0001 passando a integrar as 
ofertas de outlet existentes.  

Entretanto, foi detectado um problema. Alguns destes equipamentos já se encontravam 
na posse da PTC à mais de dois anos, sendo que os contratos com os fornecedores não 
cobriam períodos de tempo tão longos. No caso de equipamentos em que não era 
possível à PTC fazer rework, concluímos que fazer campanhas destinadas a 
colaboradores PTC, seria uma boa solução. Para isto foi necessário baixar os preços, 
combinando-se a baixa de preço com divulgação por correio electrónico e através de 
meios de divulgação interna como o Portal de Informação.  

Neste âmbito a campanha “outlet - Sapo PC descontinuados do depósito 0013”, 
destinada a colaboradores da PTC, nasceu. No “ANEXO F: Oferta Outlet Sapo-PC” 
encontram-se os seguintes documentos relativos a esta campanha: 

o A proposta de comercialização, aprovada pela administração; 

o A divulgação enviada aos colaboradores, via e-mail e via Portal de 
Informação; 

o Tabela com os equipamentos que foram efectivamente comercializados no 
âmbito desta campanha. 

4.4.5 Propostas de abate para descontinuados 

Nas secções 4.4.3 e 4.4.4 foram documentadas as acções efectuadas para a comercialização de 
equipamentos descontinuados. Para outros equipamentos nesse estado, a única solução 
encontrada foi o abate. Os equipamentos propostos para esta operação foram aqueles para os 
quais não foi vislumbrada qualquer hipótese de comercialização. Em seguida descrevem-se os 
conjuntos desses equipamentos: 

• Equipamentos do depósito 0002, DOA’s, em situação de bloqueado; 

• Equipamentos em estado de quarentena, contidos no depósito 0007. Equipamentos 
devolvidos em mau estado, ao qual faltam peças, estão sujos ou apresentam vestígios 
de utilização. 

Na Tabela 11 apresenta-se o valor de stock e quantidades relativos aos equipamentos para os 
quais foram propostos o abate.  

 

Depósito Valor do Stock (€) % Quantidade (Un.) % 
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0002 Bloqueados 19.221,20 1% 187 0% 

0007 164.364,84 11% 3.825 6% 

TOTAL 183.586,03 13% 4.012 6% 

Tabela 11 – Equipamentos para os quais foi proposto o abate 

Como referido na apresentação da problemática dos descontinuados (secção 4.1) o abate, 
além de levar à perda do valor total do equipamento, tem um custo unitário associado. Para o 
abate dos equipamentos referidos na Tabela 11 o custo seria de 1.524,56 €. 

4.5 Resultado 

Todo o trabalho desenvolvido neste projecto reflectiu-se na análise, criação de propostas e 
implementação de acções com vista ao escoamento de equipamentos no estado de 
descontinuado. Muitas das propostas elaboradas foram implementadas, outras encontram-se 
em estágios variados de aprovação e implementação, o que contribui para que este projecto 
tenha continuidade após a data estipulada para o fim do estágio curricular. 

Nas tabelas seguintes, compara-se a situação dos equipamentos descontinuados no início do 
projecto com a situação no fim do estágio curricular (31 de Agosto de 2007), assim como as 
variações verificadas entre as duas datas. A primeira tabela apresenta os descontinuados 
organizados por família, enquanto a segunda mostra os mesmos equipamentos apresentados 
por depósitos. 

Em análise às tabelas apresentadas, nota-se que uma família – Mark / Publicidade / Reab – e 
dois depósitos – 0003 e 0005 – exibiram uma subida de valor e quantidade de descontinuados 
muito significativa. Este facto é facilmente explicado. Essa família e esses depósitos referem-
se a componentes variados para rework. Resultante de uma análise ao stock total dessa 
família, muito dele foi dado como não utilizável, pelo que passou ao estado de descontinuado, 
provocando a subida que se pode observar14. Por este motivo esta família e estes depósitos 
serão tidos como outliers e não foram tidos em consideração nas análises apresentadas. 

 

Família de 

Equipamentos 

Valor do 

Stock (€) 

Inicial 

Valor do Stock 

(€) Final 

Variação do 

Valor de 

Stock 

Quantidade 

Inicial (Un.) 

Quantidade 

Final (Un.) 

Variação da 

quantidade 

ADSL 457.066,36 347.751,41 -24% 19.297 11.271 -42% 

Domótica 376.850,75 146.540,70 -61% 7.272 1.066 -85% 

TSF 205.797,27 129.753,59 -37% 3.544 5.039 42% 

RDIS 189.780,35 97.425,08 -49% 1.783 822 -54% 

TCF 78.021,55 71.993,20 -8% 2.620 2.448 -7% 

Faxes 55.870,63 48.818,80 -13% 320 275 -14% 

                                                 
14 A título de curiosidade, durante a escrita deste documento, já depois do final do projecto de estágio, a 

quantidade de existências desta família e nestes depósitos já voltaram a valores equiparáveis aos iniciais. 
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PPCAE 47.176,48 45.317,92 -4% 708 671 -5% 

Acessórios 

Telefone 
17.767,00 17.591,17 -1% 347 345 -1% 

Cartões 1.607,56 575,96 -64% 6.147 2.083 -66% 

Prod n/core Vend 

LJ 
1.148,51 1.148,51 0% 42 42 0% 

Mark / 

Publicidade / 

Reab 

881,94 60.175,16 6723% 25.291 595.436 2254% 

Telemóveis 849,51 1.921,38 126% 31 19 -39% 

Telef Simples 493,49 - -100% 16 - -100% 

Sist. / Serv.Esp. 

PT 
448,02 448,02 0% 1 1 0% 

Rec Cart / Plan 

Pre 
- - - 32 - -100% 

TOTAL 1.433.759,42 969.460,90 -32% 67.451 619.518 818% 

Tabela 12 – Variação do stock de descontinuados do início do projecto até fim do estágio, 
organizada por família de equipamento 

Como se pode verificar na Tabela 12, o valor das existências de descontinuados desceu na 
quase totalidade das famílias. As famílias definidas como prioritárias na secção 4.4.2.1 – 
ADSL, Domótica, TSF, RDIS, TCF, Faxes e PPCAE – apresentaram uma descida agregada 
de 37% no valor monetário do stock. Globalmente (excluindo outliers) a descida registada foi 
de 36,5% no valor monetário do stock. 

Quanto às quantidades de equipamentos (excluindo outliers) denota-se uma descida global de 
42% na quantidade de descontinuados armazenados. Nas famílias prioritárias, a descida ficou-
se pelos 39%. 

 

Depósito 

Valor do 

Stock (€) 

Inicial 

Valor do 

Stock (€) 

Final 

Variação 

do valor de 

Stock 

Quantidade 

Inicial (Un.) 

Quantidade 

Final (Un.) 

Variação da 

Quantidade 

0001 756.158,68 471.476,26 -38% 23.305 13.557 -42% 

0009 166.218,86 58.333,06 -65% 8.088 948 -88% 

0007 164.364,84 153.002,11 -7% 3.825 6.291 64% 

0013 152.138,31 125.145,46 -18% 2.906 1.483 -49% 

0004 88.399,20 33.456,10 -62% 1.587 560 -65% 

0008 74.308,81 30.096,23 -59% 2.158 677 -69% 

0002 19.580,54 33.659,70 72% 193 438 127% 

0090 10.300,57 364,42 -96% 10 4 -60% 
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0006 1.189,76 2.767,32 133% 21 116 452% 

0005 802,69 59.491,91 7312% 22.431 580.013 2486% 

Em Trânsito 217,91 985,07 352% 35 9 -74% 

0003 79,25 683,25 762% 2.892 15.422 433% 

TOTAL 1.433.759,42 969.460,90 -32% 67.451 619.518 818% 

Tabela 13 – Variação do stock de descontinuados do início até Agosto de 2007, organizado por 
depósito de equipamento 

Na Tabela 13 analisa-se a evolução do stock de descontinuados em relação aos depósitos que 
os contêm. Observa-se que o valor das existências de descontinuados desceu na grande 
maioria dos depósitos. Os depósitos definidos como prioritários – 0001, 0004, 0006, 0008 – 
foram aqueles em que incidiram a maioria das acções de comercialização, tal como descrito 
na secção 4.4.3. Estes apresentaram uma descida agregada de 42% no valor monetário do 
stock. Globalmente (excluindo outliers) a descida situou-se nos 37% de valor monetário. 

Quanto às quantidades, e nos depósitos prioritários, a descida de quantidades situou-se nos 
45%. Globalmente (excluindo outliers) a descida verificada nas quantidades de 
descontinuados foi de 47%. 

4.6 Conclusões e Trabalho Futuro 

O projecto descrito nesta secção surgiu da necessidade de gestão mais eficiente e racional dos 
custos relacionados com as existências de equipamentos. 

Partindo da necessidade identificada, foi conseguida a transformação da mesma numa 
oportunidade de negócio. Nesse âmbito o projecto em causa continua, alargando o seu âmbito 
e assumindo uma perspectiva de melhoria continua. 

A estagiária teve uma contribuição fulcral no desenvolvimento do projecto, participando 
activamente em todas as fases do mesmo: desde a recolha e análise de dados, passando pela 
identificação de canais de escoamento até à elaboração e implementação das acções de 
escoamento. Todo o projecto teve o acompanhamento constante do Eng. Pedro Miguel 
Marques, o que muito contribuiu para o seu sucesso. 

Observando os resultados decorrentes da acção directa do projecto, reflectidos nos dados de 
existências de descontinuados em armazém, verifica-se uma descida de € 464.298,52 (32%) 
no valor global de descontinuados. Desta descida, € 382.260,54 (82% da descida global) 
devem-se às acções de comercialização levadas a cabo neste projecto. Tendo em conta isto, 
apenas se pode classificar este projecto como tendo atingido os objectivos a que se propunha, 
tendo, inclusive, proporcionado um retorno monetário para a organização. Classifica-se assim 
o projecto como um sucesso. 

Uma das conclusões retiradas deste projecto é que a passagem de equipamentos para o estado 
de descontinuado é inevitável, se bem que retardável. A aposta em modelos de previsão da 
procura, tenta adequar as encomendas a fornecedores aos consumos, conseguindo-se com isto 
diminuir o crescimento dos descontinuados. No entanto, por maior que seja a optimização das 
encomendas, com existências de descontinuados na casa das unidades, o problema ainda 
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existe. São unidades por comercializar, a ocupar espaço em armazém e sistemas informáticos 
e que, eventualmente, ao fim de alguns anos têm que ser abatidas. 

Todos os esforços que têm sido feitos são morosos e necessitam o envolvimento e empenho 
das várias áreas da empresa. Desde os gestores de produto, passando pelos gestores de 
segmento até aos canais de venda. Consideramos imperativa a participação e envolvimento de 
todos. O recurso a procedimentos automatizados de encomenda e de gestão de stock é prática 
a ter como objectivo.  

Para lidar com essas existências restantes, a postura de gestão mais adequada é a 
comercialização. Desta forma, foi proposto um modelo de comercialização de descontinuados 
concertado, que passaria por: 

• Numa primeira fase, sempre que as quantidades fossem interessantes, efectuar uma 
campanha de comercialização em outlet, na loja virtual, ou noutro canal de vendas, 
desde que decidido pela gestão de produto/segmento. 

• Numa segunda fase, quando as quantidades estivessem na casa das unidades, 
comercializar numa plataforma electrónica destinada a colaboradores PTC ou 
colaboradores Grupo PT. 

Esta plataforma de comercialização concertada, trataria de forma continuada o problema de 
descontinuados, assegurando que a organização toma medidas quando os equipamentos ainda 
apresentam um valor próximo do valor de aquisição. Desta forma a organização conseguiria 
dar uma resposta mais eficiente à problemática dos descontinuados. 
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5 Principais dificuldades no decorrer do Estágio 

A primeira e principal dificuldade do estágio foi a não continuidade do projecto 
Desenvolvimento de modelos previsionais da procura e optimização do abastecimento da 
Rede Comercial. Este projecto foi o acordado com a Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto (FEUP) como sendo o projecto a ser desenvolvido pela estagiária. 
A não persecução deste projecto teve um impacto negativo na estagiária, visto que passou 
de um projecto de estágio bem definido e planeado, à indefinição quanto aquilo que teria 
de realizar. 

O programa Trainees15 2006/2007, o programa de estágio em que a estagiária ingressou 
na PTC, conta com um conjunto de actividades extra-profissionais e de team-building. 
Apesar de destas actividades terem facilitado a integração na organização e contribuído 
para a aprendizagem da estagiária, a disponibilidade que exigem e a característica de 
obrigatoriedade conduziu a que a estagiária se ausentasse das instalações da empresa e 
departamento variadas vezes. Isto reduziu significativamente o tempo para o 
desenvolvimento dos projectos, tendo também dispersado a atenção da estagiária. 

Cada um dos projectos realizados apresentou dificuldades diversas. Apresenta-se a mais 
significativa de cada um deles: 

• A principal dificuldade no “Desenvolvimento de modelos de análise de Custos 
Logísticos” , prendeu-se com a definição da estrutura dos modelos e com a 
obtenção do conjunto de valores iniciais designados como Dados de Partida; 

• O principal obstáculo para o desenvolvimento do projecto “Redução de 
Equipamentos Descontinuados em Armazém”  resultou da dificuldade em captar o 
interesse e envolvimento de outras direcções. A agravar esta situação, cada família 
de equipamentos a ser comercializada tem áreas de gestão de produto diferentes, o 
que obrigou a lidar com muitos interlocutores. Assim, a participação na criação de 
estratégias de escoamento e obtenção de informação relativa aos equipamentos 
reflectiu-se num processo moroso. 

Outras pequenas dificuldades variadas surgiram, no entanto estas são de âmbito pequeno, 
e foram ultrapassadas facilmente. Não serão aqui referenciadas 

                                                 
15 O Programa Trainees é um programa anual de estágios profissionais das empresas do Negócio Fixo do 

Grupo PT - PT Comunicações, PT Prime e PT.COM 
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6 Conclusões 

O trabalho realizado durante o estágio é classificado, pela parte da estagiária, como um 
sucesso. O trabalho foi construtivo, tendo aprendido muito sobre a execução de projectos 
e negociação num ambiente empresarial. 

O desenvolvimento do estágio numa empresa de telecomunicações permitiu à estagiária 
um conhecimento das tecnologias subjacentes ao negócio. 

Sendo o trabalho realizado afecto a uma área de suporte, permitiu grande contacto com 
toda a rede comercial da PT Comunicações. Este possibilitou a aprendizagem transversal 
do todo o processo, desde a criação do produto, até à sua comercialização. Desta forma, o 
conhecimento adquirido foi determinante para a concretização dos desafios propostos 
com o sentido crítico exigido. 

Muitas das pessoas com quem interagiu durante todo o processo foram excepcionais, 
proporcionando todo o tipo de apoios, mesmo quando a tarefa a ser realizada não se 
enquadrava com a sua definição de funções. 

Os dois projectos realizados produziram resultados palpáveis para a empresa. Os modelos 
resultantes do projecto Desenvolvimento de Modelos de Análise de Custos Logísticos 
encontram-se actualmente em utilização por várias direcções da PT Comunicações. O 
projecto Redução em Armazém de Equipamentos Descontinuados apresenta resultados 
das acções levadas a cabo e tem continuidade. O crescente interesse e envolvimento da 
Direcção de Gestão do Produto no que toca à gestão de produtos descontinuados é 
seguramente o melhor indicador de sucesso. 

Refira-se que, para além do documentado e abrangido neste relatório, foram realizados 
outros projectos na PTC: Análise das Propostas para o Novo Operador Logístico, Análise 
das Vendas de TCF e TSF versus APO, Aferição das Reais Necessidades de Telefones nas 
Redes, etc. Estes foram também levados a uma conclusão com sucesso, se bem que fora 
do âmbito do estágio curricular e do presente relatório. 

Outro grande projecto PT Comunicações no qual a estagiária esteve inserida durante o 
estágio curricular, foi o Programa Trainees 2006/2007. No âmbito deste programa, foram 
uma constante a participação em formações, actividades no terreno e desafios. Refiram-se 
as formações de: Orientação para o Cliente, Gestão do Tempo, Gestão de Projectos, P&S 
e Tecnologias Inerentes ao Negócio das Telecomunicações, nas quais a estagiária 
participou. O ponto alto deste programa foi a apresentação realizada no Fórum Picoas à 
Administração da PTC. Aí, foram apresentadas as direcções pertencentes ao pelouro do 
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administrador da área comercial da empresa, sugeriu-se uma visão para o negócio e foram 
feitas sugestões de melhoria. 

Os dois orientadores apoiaram sempre que necessário. Deve-se aqui realçar o 
acompanhamento do Eng. Miguel Marques. Foi determinante em muito do trabalho 
desenvolvido, além de estar sempre receptivo a discutir novas ideias e possíveis caminhos 
para futuros projectos. 

Finalmente refere-se que o ambiente de trabalho na PT Comunicações foi muito 
agradável, com uma gestão pró-activa e um ambiente de companheirismo. 



Custeio Logístico e Redução de Desperdício associados à Rede Comercial 

63 

7 Referências e Bibliografia 

[1] Life Cycle Cost. 8 de Dezembro de 2007, 14:14 UTC. Em “Wikipedia: The Free 

Encyclopedia”. Wikimedia Foundation Inc. Enciclopédia on-line. Disponível em 

http://en.wikipedia.org/wiki/Life_cycle_cost. Internet. Acedido a 12 de Dezembro 

de 2007. 

[2] Mearig T, Coffee N, Morgan M. 1999. Life Cycle Cost Analysis Handbook. State 

of Alaska - Department of Education & Early Development. Livro. Disponível em 

http://www.eed.state.ak.us/facilities/publications/LCCAHandbook1999.pdf. 

Internet. Acedido a 12 de Dezembro de 2007.  

[3] Total Cost of Ownership. 1 de Outubro de 2007, 09:21 UTC. Em “Wikipedia: The 

Free Encyclopedia”. Wikimedia Foundation Inc. Enciclopédia on-line. Disponível 

em http://en.wikipedia.org/wiki/Total_cost_of_ownership. Internet. Acedido a 12 

de Dezembro de 2007. 

[4] Solution Matrix Ltd. 2004. Total Cost of Ownership Analysis (TCO), Solution 

Matrix Ltd. Website. Disponível em http://www.solutionmatrix.com/total-cost-of-

ownership.html. Internet. Acedido a 12 de Dezembro de 2007 

[5] Muller M. 2002. Essentials of Inventory Management. AMACOM/American 

Management Association. Livro. 

[6] Portugal Telecom, SGPS, SA. 2007. Portugal Telecom | Relatório e contas 

consolidadas – 1º semestre 2007. Portugal Telecom, SGPS, SA. Artigo. 

Disponível em 

http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Investidores/AccessLi

nks/relsem1S2007.htm. Internet. Acedido a 12 de Dezembro de 2007. 

[7] MediaFin SA. 4 de Abril de 2007, Jornal de Negócios. MediaFin, SA. Jornal.  

 





Custeio Logístico e Redução de Desperdício associados à Rede Comercial 

65 

ANEXO A: Grupo Portugal Telecom 

O Grupo Portugal Telecom existe desde o ano de 1994. É nesse ano que é criada a 
Portugal Telecom, SA (PT) através da fusão de diferentes empresas a actuar no mercado 
de telecomunicações nacionais – os TLP (que prestava o serviço telefónico fixo nas áreas 
de Lisboa e Porto), a Telecom Portugal (responsável pelas restantes comunicações 
nacionais e pelas comunicações para a Europa e Bacia do Mediterrâneo) e a TDP 
(detentora das infra-estruturas de Teledifusão). 

 Um dos momentos importantes da sua história deu-se no ano de 1995, com a primeira 
fase de privatização, numa altura em que a PT já detinha a participação do Estado na 
Marconi (empresa que explorava o tráfego intercontinental). Seguiram-se a segunda fase 
de privatização, em 1996, a terceira em 1997, momento em que cerca de 75% do capital 
da empresa ficou em mãos privadas e a quarta em 1999. No ano 2000, dar-se-ia a quinta e 
última fase de privatização (ficando o capital privatizado na quase totalidade), e também a 
alteração do objecto social dando origem ao Grupo Portugal Telecom (Grupo PT). 

Fruto da junção de diversas empresas com culturas empresariais, métodos de organização 
e abordagens de negócio diferentes, o Grupo PT é um exemplo de sucesso no mundo 
empresarial, sucesso este perfeitamente identificável na sua posição e imagem de 
mercado. É, por isso, reconhecida por todos como a empresa nacional com maior 
projecção nacional e internacional. 

Cotado nas bolsas de Lisboa e de Nova Iorque, o Grupo PT é líder do sector de 
telecomunicações em Portugal, caracterizando-se também por forte presença 
internacional. Actuando em diversas áreas de negócio – comunicações fixas, móveis, 
multimédia, dados, sistemas de informação -, dispõe de uma base de 42 milhões de 
clientes em todo o mundo e assume-se como pioneiro em relação aos desenvolvimentos 
do mercado em que actua, pautando a sua actuação por princípios de inovação, qualidade, 
orientação ao cliente e responsabilidade social e ambiental, alargados a toda a sua 
estrutura. 

De facto, o Grupo tem um papel activo no desenvolvimento da Sociedade de Informação, 
colocando as suas infra-estruturas ao serviço destes objectivos, através da política de 
mecenato cultural, o apoio comunitário e as acções de voluntariado, nomeadamente as 
desenvolvidas pela Fundação PT. Exemplos desses projectos são: o Programa Aurora, o 
Projecto Mão na Mão, PT Escolas - A Aventura do Conhecimento, Escolas do Futuro, 
Portal Turma SAPO, entre outros. 

Na sua história recente destaca-se a sobrevivência a uma Oferta Pública de Aquisição 
(OPA) não solicitada lançada pela Sonaecom em 2006. 
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O principal resultado da OPA, para além da confirmação do valor do Grupo, será o spin-
off da PT Multimédia (PTM) já aprovado em Assembleia-geral. Aquando da sua 
concretização, a PT Comunicações passará a ter um concorrente à sua altura, ansiando-se 
assim por um aligeirar das restrições regulatórias. Esta separação ocorre na altura em que, 
efectivamente, estão garantidas as condições (a nível tecnológico e empresarial) para que 
a PTM se possa tornar-se independente. 

Organização 

Grupo PT está apto a servir os diferentes segmentos nas várias áreas que compõem o 
mercado de telecomunicações. Para tal, disponibiliza uma oferta alargada de produtos e 
serviços, aproveitando em pleno, dentro do contexto regula tório a que está sujeito, as 
sinergias permitidas entre as várias empresas. 

A holding do Grupo – PT SGPS, SA – está responsável por coordenar as 5 unidades 
organizacionais: 

Negócio Fixo 

PT Comunicações: empresa que garante o serviço de comunicações fixas, tendo para 
além do negócio retalhista, o negócio grossista, rede de cabos submarinos, rede marítima 
de comunicações rádio e serviços de teledifusão. 

PT.com: fornece serviços de acesso à Internet aos segmentos residencial (marca SAPO) e 
empresarial (marca TELEPAC). Para além disso, é a detentora do portal SAPO, o maior 
portal português e cujo sucesso se associa, sem margem para dúvidas, ao seu conceito de 
portugalidade. 

PT Prime e PT Corporate: actuam apenas no segmento empresarial, sendo que a primeira 
disponibiliza serviços para PME’s e Grandes empresas, e a segunda para os Grandes 
Grupos Económicos. A oferta destas duas empresas, para além dos serviços de voz e 
dados, é global e integrada, estando aptas à implementação de produtos de SI/TI e 
outsourcing de redes e serviços de comunicação. 

Negócio Móvel 

tmn: é líder no mercado de telecomunicações móveis, não só pelo número de clientes que 
ronda os 5,7 milhões, mas também pelo seu carácter inovador (lançamento do primeiro 
cartão pré-pago a nível mundial, e a disponibilização de telemóveis de 3.ª Geração no 
mercado nacional, antes de qualquer outro operador). 

Liderada por um dos homens fortes do Grupo PT, Zeinal Bava, registou no ano 2006 a 
terceira maior margem EBITDA entre 62 operadores móveis que actuam em 16 países 
europeus, segundo um estudo apresentado pelo Crédit Suisse [7]. 

PT Wi-Fi: Presta serviços de acesso à Internet de banda larga, sem fios, em locais 
públicos através da tecnologia Wi-Fi, oferecendo assim mobilidade, flexibilidade e 
conveniência no acesso à informação. Neste momento, dispõe de cerca de 1.000 Hotspots 
espalhados pelo país. 
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Negócio Multimédia 

PT Multimédia (PTM): oferece produtos e serviços de multimédia, disponibilizando já 
um produto triple Play com Televisão, Banda Larga e Telefone (VoIP). Em breve terá 
lugar o spin-off da empresa do Grupo PT, no seguimento da OPA falhada lançada pela 
Sonaecom. 

Lusomundo Audiovisuais 

Lusomundo Cinemas 

Negócios Internacionais 

PT Investimentos Internacionais: é a empresa responsável pela gestão das participações 
detidas fora do território nacional. Da estratégia anunciada destacam-se dois projectos: 

- África: África Tel, será provavelmente o nome da holding que irá agregar as posições do 
Grupo na África Subsariana, sendo que a estratégia passa por entregar 20 a 25% do 
capital da futura empresa nas mãos de dois parceiros, entre eles um ‘private equity’ com 
investimentos em África, tendo sido já iniciadas as negociações.  

- Brasil: Foi aprovada em CA a proposta de aquisição da Telmar, a maior operadora de 
telecomunicações do Brasil, particularmente forte na rede fixa e que surge como uma 
alternativa à Vivo já que a PT pretende assegurar a sua presença no mercado brasileiro, 
independentemente do que possa vir a ser acordado com a Telefónica em relação ao 
futuro da maior operadora móvel da América do Sul. 

Empresas Institucionais 

Sendo elas a PT Sistemas de Informação, PT Inovação, PT PRO, PT Compras, PT 
Contact e Previsão. Estas empresas asseguram um conjunto de serviços de forma 
transversal a todo o Grupo PT. 

A nível económico, o ano de 2006 foi bem sucedido, tendo o Grupo crescido cerca de 
33%. O Resultado Líquido foi de cerca de 867 milhões de euros, com diminuição do 
EBITDA na ordem dos 3% (o equivalente a 72 milhões de euros), 

No primeiro trimestre de 2007 o Grupo superou, mais uma vez, as expectativas dos 
analistas que apontavam para lucros na ordem dos 146 milhões de euros, tendo atingido 
um total de cerca de 177 milhões de euros, com aumentos registados ao nível das receitas 
(2,5%) e do EBITDA (5,1%), valor este que segundo os analistas é bastante bom tendo 
em conta o facto de ser um operador essencialmente de rede fixa. Este valor seria de 165 
milhões de euros se não fosse incluída a PTM no resultado consolidado. 

No período, o desempenho da tmn foi bastante positivo com a angariação de 10 mil novos 
clientes, alcançando assim a fasquia dos 5,714 milhões de clientes. Já no negócio fixo, os 
resultados não foram tão satisfatórios com 39 mil desactvações do serviço telefónico fixo, 
parcialmente compensados com 87 mil novos acessos de banda larga. 

Por seu lado, a PTM viu o seu resultado líquido aumentar 8,9%, registando 18,5 milhões 
de euros, com aumento das receitas operacionais na ordem dos 3,8%. Em termos de 
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indicadores operacionais, o serviço de telefone fixo angariou 6 mil adesões, e o serviço de 
televisão 8 mil. 
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ANEXO B: A Logística Comercial na PTC 

A área de trabalho na qual a estagiária desenvolveu a maioria das suas actividades foi a 
logística comercial. Dada ser uma área com especificidades muito próprias, neste anexo 
pretende-se apresentar o funcionamento e intervenientes no processo Logístico da PTC. 

Com uma operação assente numa plataforma logística subcontratada a uma empresa 
especializada, a Logística Comercial assegura os fluxos de entrada de produto no 
armazém, a distribuição pelos diversos canais e a logística inversa associada. 
Adicionalmente, são suportadas operações de valor acrescentado, como montagens dos 
packs de venda (Rework) ou testes de equipamentos. 

A Logística Comercial está dividida em duas áreas diferentes: 

PT Comunicações (Retalho): para quem a DOC/SPM em conjunto com a PT PRO, 
como empresa contratada, asseguram a logística de venda do produto para a rede 
comercial (ex. TSF, kits ADSL, modems Wireless, TV Boxes, etc.) e a logística inversa 
associada. 

Logística Empresarial: que engloba os clientes empresariais PTC, PT PRIME, PT 
Corporate e PT Investimentos Internacionais, a quem a PT PRO assegura a distribuição 
do portfólio de produtos aos diferentes segmentos do mercado empresarial. 

Em termos geográficos, as operações da Logística Comercial estão concentradas na 
grande Lisboa, existindo uma pequena equipa da área empresarial em Aveiro, e alguns 
elementos destacados nos armazéns que fazem parte da operação. 

Produtos PT Comunicações 

Como referido anteriormente, a DOC/SPM tem a responsabilidade de assegurar o 
abastecimento da rede de distribuição de produtos que constituem o portfólio da PT 
Comunicações (Retalho). Neste caso, os principais produtos são os seguintes: Telefones 
(Analógicos e RDIS, com e sem fios), Videotelefones, Centrais Telefónicas, Faxes, Kits 
ADSL, Soluções de Telesegurança e Domótica, Computadores, Cartões pré – pagos, etc. 

Clientes PT Comunicações - Retalho 

Os clientes de logística de retalho da PTC podem ser divididos em dois grupos:  

Clientes Business to Consumer (B2C) 

Estes clientes são os consumidores finais aos quais é efectuada entrega na sua própria 
residência. Os clientes B2C encomendam tipicamente uma unidade por Ordem, na sua 
esmagadora maioria equipamentos ADSL e TSF referentes a campanhas. As Entregas são 
efectuadas em todo o País inclusive nas Regiões autónomas dos Açores e da Madeira. 
Neste grupo estão incluídos os seguintes canais de venda: 

Loja Virtual  – vendas efectuadas a consumidores finais através do site da PTC. 
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Telemarketing – vendas Inbound e Outbound efectuadas através de Call Centers 
subcontratados pela PTC. 

Força de Venda SoHo (FVS) – vendas presenciais que tem como alvo pequenas 
empresas de índole familiar. 

Clientes Business to Business (B2B) 

Os clientes B2B definem-se por serem intermediários entre a PTC e o cliente final. Os 
clientes B2B adquirem equipamentos à PTC e posteriormente vendem os mesmos a um 
cliente final (esse cliente final não tem neste caso um relacionamento directo com a PTC). 
De uma forma simplificada, podem-se dividir estes clientes em 3 grandes canais: 

Lojas – lojas pertencentes à PTC e lojas com gestão em outsourcing, que comercializam 
exclusivamente artigos PT e para as quais são efectuadas Transferências de Stock. Neste 
momento existem 75 Lojas distribuídas por todo o país. 

Agentes – neste canal incluem-se: 

• Agentes Exclusivos – lojas com a imagem PT e que comercializam 
exclusivamente artigos PT, mas que não são propriedade da PTC. 

• Agentes Autorizados – lojas sem imagem PT que comercializam outras marcas 
além da marca PT (não exclusivos). 

• Agentes Door to Door (D2D) – Agentes de Venda Porta a Porta. 

• Agentes Mercado Imobiliário – São agentes Imobiliários que adquirem 
equipamentos para colocar nos imóveis por eles construídos. 

Grandes Cadeias (Agentes Especiais) – As grandes cadeias apresentam requisitos 
próprios de entregas constituindo um canal separado.   

Fornecedores 

Grande parte dos fornecedores da PTC é fornecedora local, que mantêm um pequeno 
stock disponível para entrega segundo previsões fornecidas pela PTC. No entanto, quase 
todas estas empresas abastecem-se no mercado externo, estando assim expostas a longos 
prazos de entrega de fornecedores globais que limitam a sua capacidade de resposta. 

É de notar que as campanhas promocionais são frequentes neste negócio, com 
correspondentes picos de compra e entrega de equipamento. Determinados materiais, 
como por exemplo os Telefones, são fabricados no Oriente, e para além de terem um 
“ lead-time” de entrega elevado, exigem quantidades mínimas de compra assinaláveis.  

Transportes 

A PTC / PT PRO efectuam contratos com determinados transportadores, onde se 
estabelecem tarifas por serviço/modalidade de entrega. As ordens de expedição (ou 
equivalentes) emitidas pela PTC especificam o serviço e o transportador a utilizar, 
cabendo ao Operador Logístico gerir a solicitação dos serviços aos transportadores. Em 
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expedições ou recolhas com características especiais de entrega (horários especiais, 
acomodação especial de entrega, etc.), poderão utilizar-se, em situações de excepção 
devidamente autorizadas, transportadores sub contratados pelo Operador Logístico.  

Armazéns 

As operações de distribuição da PTC estão actualmente concentradas num armazém 
central, pertença do actual Operador Logístico, localizado em Alverca e que possui as 
seguintes características (valores aproximados – dados de Outubro de 2006): 

 

Características Valor 

Área 2.300 m2 

Nº total paletes 2700 

Nº SKUs 1416 

Tabela 14 - Características do armazém central da PTC 

Devido ao estado em que os equipamentos se encontram e para uma gestão mais 
eficiente, a área de armazenagem está dividida por depósitos. Esses depósitos são 
apresentados na tabela seguinte: 

 

Depósito Denominação Função 

0001 Expedição Livre - equipamento para expedição 

0002 DOAs DOAs: Livre - enviar para o fornecedor; Bloq - recusados pelo fornecedor 

0003 Componentes Componentes de desmontagem de packs 

0004 Reacond Interno Equipamento em bom estado mas para reacondicionar em novas caixas 

0005 Rework Componentes para pack's 

0006 Produção Armazém onde se fabrica/desfabrica pack's (armazém de passagem) 

0007 Quarentena Equipamento em mau estado cujo destino é o abate 

0008 Reservas Equipamentos reservados a pedido da PTC 

0009 Stock Temp Fornecedor Equipamento na posse dos fornecedores (stock virtual) 

0010 Incidências Dist A movimentar pela PT PRO (stock virtual) 

0011 PT WiFi Produtos da PT WiFi 

0012 Arm Fluxos Equipamentos que têm expedição no próprio dia 

0013 Reacond Externo Equipamentos a enviar aos fornecedores para reassemblar 

0090 Devoluções  Onde entram todas as devoluções (armazém de passagem) 
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Tabela 15 – Depósitos da PTC e sua função 

Além de áreas reservadas a armazenagem e actividades de logística directa (recepção e 
expedição), existe igualmente uma área dedicada ao Rework/assemblagem de packs PTC. 

Os actuais armazéns estão equipados com sistemas de restrição de acessos às Áreas 
Operacionais assim como com sistemas de CCTV com gravação digital, com 
possibilidade de monitorização remota. Para efeitos de monitorização do Centro 
Logístico, este está equipado com sistemas de detecção de movimentos interiores e de 
protecção periférica.  

Supervisão e Controlo das Operação 

O Operador Logístico é responsável pela execução das operações de armazém e pela 
execução de actividades de valor acrescentado - Rework, Testes - sob coordenação directa 
da PT PRO e consequentemente da DOC/SPM.  

A PT PRO é a empresa contratada pela PTC, que para além de funções de planeamento 
da cadeia de abastecimento, controla e monitoriza a actividade do Operador Logístico.  

A DOC/SPM, como área responsável pela gestão das operações logísticas de PTC, 
pretende ter visibilidade sobre a totalidade da cadeia logística, nomeadamente sobre a 
componente subcontratada ao Operador Logístico, às empresas prestadoras de serviços de 
transporte e à PT PRO. Assim, os principais meios de controlo e monitorização das 
operações logísticas são os relatórios e listagens extraídos dos sistemas de informação - 
SAP - e relatórios semanais e mensais contendo indicadores de gestão, enviados pelos 
prestadores de serviços.  
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ANEXO C: Diagrama de GANT do projecto “Desenvolvime nto de 
modelos previsionais da procura e optimização do ab astecimento da 
Rede Comercial” 
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Tabela 16 – Diagrama de Gantt de calendarização do projecto SAP-APO
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ANEXO D: Modelos de TCO 
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0,59 0,59 0,59 0,59 €

4,15 4,15 4,15 4,15 €

1,72 1,72 1,72 1,72 €

0,00 0,00 0,00 0,00 €

1,50 1,50 1,50 1,50 €

0,08 0,08 0,08 0,08 €

0,62 0,62 0,62 0,62 €

0,62 0,62 0,62 0,62 €

0,26 0,26 0,26 0,26 €

0,34 0,34 0,34 0,34 €

0,62 0,62 0,62 0,62 €

2,40 2,40 2,40 2,40 €

1,70 1,70 1,70 1,70 €

0,15 0,15 0,15 0,15 €

0,29 0,29 0,29 0,29 €

0,25 0,25 0,25 0,25 €

30 30 30 30                                                                     

200 200 200 200                                                             200 200 200 200                                                             100 100 100 100                                                                         75 75 75 75                                                                     12 12 12 12                                                                     200 200 200 200                                                             200 200 200 200                                                             8 8 8 8                                                                             

62%62%62%62% 91%91%91%91% 55%55%55%55% 99%99%99%99% 99%99%99%99% 98%98%98%98% 100%100%100%100% 95%95%95%95%

38%38%38%38% 9%9%9%9% 45%45%45%45% 1%1%1%1% 1%1%1%1% 2%2%2%2% 0%0%0%0% 5%5%5%5%

3%3%3%3% 3%3%3%3% 3%3%3%3% 3%3%3%3% 3%3%3%3% 3%3%3%3% 3%3%3%3% 3%3%3%3%

15%15%15%15% 0%0%0%0% 20%20%20%20% 0%0%0%0% 0%0%0%0% 0%0%0%0% 0%0%0%0% 0%0%0%0%

238,88 238,88 238,88 238,88                                             37,38 37,38 37,38 37,38                                                     1.721,65 1.721,65 1.721,65 1.721,65                                             34,29 34,29 34,29 34,29                                                     246,08 246,08 246,08 246,08                                             116,83 116,83 116,83 116,83                                             33,34 33,34 33,34 33,34                                                     313,13 313,13 313,13 313,13                                             

239 239 239 239                                                             38 38 38 38                                                                     1.722 1.722 1.722 1.722                                                                 35 35 35 35                                                                     247 247 247 247                                                             117 117 117 117                                                             34 34 34 34                                                                     314 314 314 314                                                             

99,95%99,95%99,95%99,95% 98,36%98,36%98,36%98,36% 99,98%99,98%99,98%99,98% 97,98%97,98%97,98%97,98% 99,63%99,63%99,63%99,63% 99,85%99,85%99,85%99,85% 98,06%98,06%98,06%98,06% 99,72%99,72%99,72%99,72%

199,900 199,900 199,900 199,900                                     196,711 196,711 196,711 196,711                                     99,980 99,980 99,980 99,980                                                         73,486 73,486 73,486 73,486                                             11,955 11,955 11,955 11,955                                             199,701 199,701 199,701 199,701                                     196,118 196,118 196,118 196,118                                     7,978 7,978 7,978 7,978                                                     

2,15 2,15 2,15 2,15                                                             0,80 0,80 0,80 0,80                                                             2,82 2,82 2,82 2,82                                                                     3,98 3,98 3,98 3,98                                                             4,44 4,44 4,44 4,44                                                             4,40 4,40 4,40 4,40                                                             1,56 1,56 1,56 1,56                                                             4,06 4,06 4,06 4,06                                                             

0,63 0,63 0,63 0,63                                                             0,63 0,63 0,63 0,63                                                             0,53 0,53 0,53 0,53                                                                     ----                                                                     ----                                                                     1,71 1,71 1,71 1,71                                                             ----                                                                     ----                                                                     

20,50 20,50 20,50 20,50                                                     26,88 26,88 26,88 26,88                                                     22,00 22,00 22,00 22,00                                                                 100,00 100,00 100,00 100,00                                             64,00 64,00 64,00 64,00                                                     35,00 35,00 35,00 35,00                                                     39,18 39,18 39,18 39,18                                                     669,00 669,00 669,00 669,00                                             

1%1%1%1% 1%1%1%1% 1%1%1%1% 1%1%1%1% 1%1%1%1% 1%1%1%1% 1%1%1%1% 1%1%1%1%

0,38 0,38 0,38 0,38                                                             

0,42 0,42 0,42 0,42 €

TSF 47.776                  0,74              0,49              1,24 € 0,082             0,01              0,45              0,15              0,11              0,20                 0,21              1,21 € 1,94              0,64              0,05              2,63 € 1,50              3,58 € TSF 282.761        26,39%

TCF 7.475                    0,65              0,43              1,08 € 0,031             0,01              0,29              0,01              0,02              0,16                 0,27              0,80 € 0,91              0,02              0,05              0,98 € 1,50              1,36 € TCF 280.901        26,22%

ADSL 172.165                0,12              0,10              0,22 € 0,214             0,10              0,47              0,20              0,14              0,21                 0,22              1,55 € 2,19              0,85              0,05              3,09 € 1,50              3,36 € ADSL 421.081        39,30%

PPCAE 2.572                    -                 -                 0,00 € 0,412             0,02              0,26              0,01              0,02              0,15                 1,00              1,88 € 0,63              0,02              0,05              0,69 € 1,50              1,08 € PPCAE 33.567          3,13%

Faxes 2.953                    -                 -                 0,00 € 2,824             0,13              0,26              0,06              0,02              1,70                 0,64              5,64 € 0,63              0,02              0,05              0,69 € 1,50              4,83 € Faxes 3.558            0,33%

Domótica 23.365                  1,76              0,43              2,19 € 0,168             0,01              0,27              0,01              0,02              0,15                 0,35              0,98 € 0,66              0,02              0,05              0,73 € 1,50              2,41 € Domótica 34.438          3,21%

Telemóveis 6.668                    -                 -                 0,00 € 0,060             0,09              0,34              0,01              0,02              0,15                 0,40              1,07 € 0,59              0,02              0,05              0,66 € -                 1,73 € Telemóveis 12.010          1,12%

PC 2.505                    -                 -                 0,00 € 3,870             0,19              0,28              0,08              0,02              2,40                 6,69              13,53 € 0,77              0,02              0,05              0,84 € -                 14,37 € PC's 3.063            0,29%

(A)(A)(A)(A) (B)(B)(B)(B) (C)(C)(C)(C) (D)(D)(D)(D) (E)(E)(E)(E) (F)(F)(F)(F) (G)(G)(G)(G) (H)(H)(H)(H) (I)(I)(I)(I) (J)(J)(J)(J) (K)(K)(K)(K) (L)(L)(L)(L) (M)(M)(M)(M) (N)(N)(N)(N) (O)(O)(O)(O) Grand Total 1.071.379     100,00%

(A)(A)(A)(A)

Qtd. Diária Média 
em Armazém

TOTAL

ReworkReworkReworkRework

Devolução

Custo médio de Aquisição / EquipamentoCusto médio de Aquisição / EquipamentoCusto médio de Aquisição / EquipamentoCusto médio de Aquisição / Equipamento

% Abates% Abates% Abates% Abates

Resultados:Resultados:Resultados:Resultados:

Custo médio de Mão de Obra para Rework e Reassemblagem / UNCusto médio de Mão de Obra para Rework e Reassemblagem / UNCusto médio de Mão de Obra para Rework e Reassemblagem / UNCusto médio de Mão de Obra para Rework e Reassemblagem / UN

ArmazémArmazémArmazémArmazém TransporteTransporteTransporteTransporte

FeeRe-Expedição Sub-TotalExpedição

Statement
Valores calculados com base nas vendas (Ac W14) da DGV. Ver worksheet "Expedições %" do ficheiro TCO-
acessórios

Total de Localizações OcupadasTotal de Localizações OcupadasTotal de Localizações OcupadasTotal de Localizações Ocupadas

Custo dos componentes em SAP 

Statement

% Expedições B2B% Expedições B2B% Expedições B2B% Expedições B2B

Taxa de Eficiência de armazenagem / LocalizaçãoTaxa de Eficiência de armazenagem / LocalizaçãoTaxa de Eficiência de armazenagem / LocalizaçãoTaxa de Eficiência de armazenagem / Localização

% Expedições B2C% Expedições B2C% Expedições B2C% Expedições B2C

% Reenvios/Devoluções B2C% Reenvios/Devoluções B2C% Reenvios/Devoluções B2C% Reenvios/Devoluções B2C

Localizações Necessárias Localizações Necessárias Localizações Necessárias Localizações Necessárias 

Nº Médio de Equipamentos / LocalizaçãoNº Médio de Equipamentos / LocalizaçãoNº Médio de Equipamentos / LocalizaçãoNº Médio de Equipamentos / Localização

Abate

Valores calculados com base na quantidade em armazém e lojas dividido pelo consumo no mês de Março. (Os 
Sapo PC foram calculados com base nos valores do mês de Abril) 

Qtd

Custos de Abate / EquipamentoCustos de Abate / EquipamentoCustos de Abate / EquipamentoCustos de Abate / Equipamento Custo de abater um equipamento.

%

Custo de aquisição do equipamento mais vendido

Valor calculado com base nos custos e quantidades produzidas em rework nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2007.  Estes valores são actualizados mensalmentevalores são actualizados mensalmentevalores são actualizados mensalmentevalores são actualizados mensalmente à medida que os custos mensais de 
rework são fornecidos via ficheiro: "Reworks".

Statement

Dados de Partida:Dados de Partida:Dados de Partida:Dados de Partida:

Custo de Devolução(B2B)_Armazém / UNCusto de Devolução(B2B)_Armazém / UNCusto de Devolução(B2B)_Armazém / UNCusto de Devolução(B2B)_Armazém / UN

Custo de Devolução(B2B)_Transporte / UNCusto de Devolução(B2B)_Transporte / UNCusto de Devolução(B2B)_Transporte / UNCusto de Devolução(B2B)_Transporte / UN

Custo de Devolução(B2C)_Transporte / UNCusto de Devolução(B2C)_Transporte / UNCusto de Devolução(B2C)_Transporte / UNCusto de Devolução(B2C)_Transporte / UN

Custo de Expedição(B2C)_Transporte / UNCusto de Expedição(B2C)_Transporte / UNCusto de Expedição(B2C)_Transporte / UNCusto de Expedição(B2C)_Transporte / UN

Custo de Expedição(B2B)_Transporte / UNCusto de Expedição(B2B)_Transporte / UNCusto de Expedição(B2B)_Transporte / UNCusto de Expedição(B2B)_Transporte / UN

PCPCPCPC

Custo de Recepção_Armazém / PaleteCusto de Recepção_Armazém / PaleteCusto de Recepção_Armazém / PaleteCusto de Recepção_Armazém / Palete

Custo Consumiveis / UN "PC" ExpedidaCusto Consumiveis / UN "PC" ExpedidaCusto Consumiveis / UN "PC" ExpedidaCusto Consumiveis / UN "PC" Expedida

Custo de Recepção_Armazém / UN com Leitura do nº sérieCusto de Recepção_Armazém / UN com Leitura do nº sérieCusto de Recepção_Armazém / UN com Leitura do nº sérieCusto de Recepção_Armazém / UN com Leitura do nº série

Custo Consumiveis / UN "Outros Equip." B2B ExpedidaCusto Consumiveis / UN "Outros Equip." B2B ExpedidaCusto Consumiveis / UN "Outros Equip." B2B ExpedidaCusto Consumiveis / UN "Outros Equip." B2B Expedida

Custo Localização Palete / DiaCusto Localização Palete / DiaCusto Localização Palete / DiaCusto Localização Palete / Dia

Custo Consumiveis / UN "Outros Equip." B2C ExpedidaCusto Consumiveis / UN "Outros Equip." B2C ExpedidaCusto Consumiveis / UN "Outros Equip." B2C ExpedidaCusto Consumiveis / UN "Outros Equip." B2C Expedida

Custo de Expedição(B2B)_Armazém / UN com Leitura do nº sérieCusto de Expedição(B2B)_Armazém / UN com Leitura do nº sérieCusto de Expedição(B2B)_Armazém / UN com Leitura do nº sérieCusto de Expedição(B2B)_Armazém / UN com Leitura do nº série

Custo Consumiveis / UN "FAX" ExpedidaCusto Consumiveis / UN "FAX" ExpedidaCusto Consumiveis / UN "FAX" ExpedidaCusto Consumiveis / UN "FAX" Expedida

TCFTCFTCFTCF

Valores médios calculados com base no "Custos Total de Transporte / Total de Quantidades Transportadas"  
referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2007. Estes valores são actualizados mensalmentevalores são actualizados mensalmentevalores são actualizados mensalmentevalores são actualizados mensalmente à 
medida que os custos mensais de transporte vão sendo fornecidos via ficheiro: "CustoTransportes PTC_Act".

Valores retirados do Ficheiro "Mapa dos Volumes Realizados Facturados" enviado pela Exel

TelemoveisTelemoveisTelemoveisTelemoveisADSLADSLADSLADSL PPCAPPCAPPCAPPCA

Valores retirados do Ficheiro "Mapa dos Volumes Realizados Facturados" enviado pela Exel

Valores retirados do Ficheiro "Mapa dos Volumes Realizados Facturados" enviado pela Exel

Valores retirados do Ficheiro "Consumiveis - Mapa Comparativo" enviado pela Exel

DomóticaDomóticaDomóticaDomóticaFaxesFaxesFaxesFaxes

Custo de Devolução(B2C)_Armazém / UNCusto de Devolução(B2C)_Armazém / UNCusto de Devolução(B2C)_Armazém / UNCusto de Devolução(B2C)_Armazém / UN

Custos dos Componentes de Rework / EquipamentoCustos dos Componentes de Rework / EquipamentoCustos dos Componentes de Rework / EquipamentoCustos dos Componentes de Rework / Equipamento

Mão-de-ObraComponentes

% Reenvios/Devoluções B2B% Reenvios/Devoluções B2B% Reenvios/Devoluções B2B% Reenvios/Devoluções B2B

Custo de Expedição(B2C)_Armazém / UNCusto de Expedição(B2C)_Armazém / UNCusto de Expedição(B2C)_Armazém / UNCusto de Expedição(B2C)_Armazém / UN

Custo de Expedição(B2B)_Armazém / UNCusto de Expedição(B2B)_Armazém / UNCusto de Expedição(B2B)_Armazém / UNCusto de Expedição(B2B)_Armazém / UN

Nº de Dias / MêsNº de Dias / MêsNº de Dias / MêsNº de Dias / Mês

Nº Equipamentos / PaleteNº Equipamentos / PaleteNº Equipamentos / PaleteNº Equipamentos / Palete

Taxa de Cobertuda (Meses)Taxa de Cobertuda (Meses)Taxa de Cobertuda (Meses)Taxa de Cobertuda (Meses)

TSFTSFTSFTSF

Rework

Rework

Rework

Rework

Reflecte a quantidade média diária em armazem calculada com base nas existências em armazém nas primeiras 13 semanas de 2007 

Custo dos componentes de Rework / equipamento = [Custo Componentes Rework * (1 + %Devoluções)]

Re-ExpediçãoExpediçãoRecepçãoLocalizaçãoSub-Total

 Total Cost of Ownership / Família de Produtos Total Cost of Ownership / Família de Produtos Total Cost of Ownership / Família de Produtos Total Cost of Ownership / Família de Produtos

Sub-Total

Consumos 2006 / Família de Consumos 2006 / Família de Consumos 2006 / Família de Consumos 2006 / Família de 
Produtos:Produtos:Produtos:Produtos:

Indicador de Custo Médio por 
Equipamento Consumido

2,81 €

ConsumivéisDevolução

(B)(B)(B)(B)

(C)(C)(C)(C)

Rework

Rework

Rework

Rework

Custo dos componentes de Rework / equipamento = [Custo Componentes Rework * (1 + %Devoluções)]

Custo médio de Mão de Obra de Rework / equipamento = [Custo médio de mão-de-obra/un * (1 + %Devoluções)]

Armazém

Armazém

Armazém

Armazém

Indicador de Custo Médio por 
Equipamento Consumido

2,81 €

Custo médio de armazenagem / equipamento = [(Custo Localização / Nº médio de Ocupação) * (Taxa de Cobertura * Nº dias/mês)] (D)(D)(D)(D)

(E)(E)(E)(E)
(F)(F)(F)(F)
(G)(G)(G)(G)
(H)(H)(H)(H)
(I)(I)(I)(I)
(J)(J)(J)(J)

Custo médio de Recepção de Devoluções em armazem / equipamento = [(Custo de Devolução_B2B * %Devoluções_B2B) + (Custo de Devolução_B2C * %Devoluções_B2C)]

Custo médio de Consumiveis / equipamento = [(Custo de Consumiveis_B2B * %Expedições_B2B) + (Custo de Consumiveis_B2C * %Expedições_B2C)]

Custo médio de Abate / equipamento = [(Custo do equipamento em SAP + Custo de abater) * %Abates]

Custo médio de Transporte de Expedições / equipamento = [(Custo de Expedição_B2B * %Expedições_B2B) + (Custo de Expedição_B2C * %Expedições_B2C)]Transporte

Transporte

Transporte

Transporte

Armazém

Armazém

Armazém

Armazém

Indicador de Custo Médio por 
Equipamento Consumido

2,81 €

Custo médio de armazenagem / equipamento = [(Custo Localização / Nº médio de Ocupação) * (Taxa de Cobertura * Nº dias/mês)] 

Custo médio de recepção em armazem / equipamento = [(Custo de Recepção_Armazém_Palete / Nº Equipamentos recebidos_Palete]

Custo médio de Expedição em armazem / equipamento = [(Custo de Expedição_B2B * %Expedições_B2B) + (Custo de Expedição_B2C * %Expedições_B2C)]

Custo médio de Re-Expedição em armazem / equipamento = [((Custo de Expedição_B2B + Custo Consumiveis) * %Reenvios_B2B) + ((Custo de Expedição_B2C + Custo Consumiveis) * %Reenvios_B2C)]

(K)(K)(K)(K)
(L)(L)(L)(L)
(M)(M)(M)(M)

FeeFeeFeeFee (N)(N)(N)(N)
TotalTotalTotalTotal (O)(O)(O)(O)

Valor pago pelos fornecedores por cada equipamento movimentado para o cliente, podendo o cliente ser as lojas, agentes e clientes Telemarketing e LV

Custo médio de Transporte de Re-Expedições / equipamento = [(Custo de Expedição_B2B * %Reenvios_B2B) + (Custo de Expedição_B2C * %Reenvios_B2C)]

Custo médio de Transporte de Devoluções para armazem / equipamento = [(Custo de Devolução_B2B * %Devoluções_B2B) + (Custo de Devolução_B2C * %Devoluções_B2C)]

Custo médio de Transporte de Expedições / equipamento = [(Custo de Expedição_B2B * %Expedições_B2B) + (Custo de Expedição_B2C * %Expedições_B2C)]Transporte

Transporte

Transporte

Transporte

Total Cost of Ownership médio para um equipamento da família de produtos respectiva
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TSF TCF ADSL PPCAE Faxes Domótica Telemóveis PC

Qtd.Média em 
Armazém

47.776          7.475            172.165        2.572                2.953              23.365               6.668                2.505              

Total Cost of Ownership / Familia de ProdutoTotal Cost of Ownership / Familia de ProdutoTotal Cost of Ownership / Familia de ProdutoTotal Cost of Ownership / Familia de Produto

Resultados:Resultados:Resultados:Resultados:
Re

wo
rk

Re
wo

rk
Re

wo
rk

Re
wo

rk Componentes 0,74              0,65              0,12              -                     -                   1,76                  -                     -                   

Mão-de-Obra 0,49              0,43              0,10              -                     -                   0,43                  -                     -                   

Sub-Total 1,24 € 1,08 € 0,22 € 0,00 € 0,00 € 2,19 € 0,00 € 0,00 €

Re
wo

rk
Re

wo
rk

Re
wo

rk
Re

wo
rk

Ar
m

az
ém

Ar
m

az
ém

Ar
m

az
ém

Ar
m

az
ém

Localização 0,082            0,031            0,214            0,412                2,824              0,168                0,060                3,870              

Recepção 0,01              0,01              0,10              0,02                  0,13                0,01                  0,09                  0,19                

Expedição 0,45              0,29              0,47              0,26                  0,26                0,27                  0,34                  0,28                

Re-Expedição 0,15              0,01              0,20              0,01                  0,06                0,01                  0,01                  0,08                

Devolução 0,11              0,02              0,14              0,02                  0,02                0,02                  0,02                  0,02                

Consumivéis 0,20              0,16              0,21              0,15                  1,70                0,15                  0,15                  2,40                

Abate 0,21              0,27              0,22              1,00                  0,64                0,35                  0,40                  6,69                

Sub-Total 1,21 € 0,80 € 1,55 € 1,88 € 5,64 € 0,98 € 1,07 € 13,53 €

Ar
m

az
ém

Ar
m

az
ém

Ar
m

az
ém

Ar
m

az
ém

Tr
an

sp
or

te
Tr

an
sp

or
te

Tr
an

sp
or

te
Tr

an
sp

or
te

Expedição 1,94              0,91              2,19              0,63                  0,63                0,66                  0,59                  0,77                

Re-Expedição 0,64              0,02              0,85              0,02                  0,02                0,02                  0,02                  0,02                

Devolução 0,05              0,05              0,05              0,05                  0,05                0,05                  0,05                  0,05                

Sub-Total 2,63 € 0,98 € 3,09 € 0,69 € 0,69 € 0,73 € 0,66 € 0,84 €

Fee 1,50              1,50              1,50              1,50                  1,50                1,50                  -                     -                   

TOTAL 3,58 € 1,36 € 3,36 € 1,08 € 4,83 € 2,41 € 1,73 € 14,37 €

TSF TCF ADSL PPCAE Faxes Domótica Telemóveis PC's

Tr
an

sp
or

te
Tr

an
sp

or
te

Tr
an

sp
or

te
Tr

an
sp

or
te

Co
ns

um
os

 
Co

ns
um

os
 

Co
ns

um
os

 
Co

ns
um

os
 

20
06

20
06

20
06

20
06

 Qtd 282.761   280.901   421.081   33.567         3.558         34.438         12.010        3.063         

  % 26,39% 26,22% 39,30% 3,13% 0,33% 3,21% 1,12% 0,29%

2,81 €
Indicador de Custo Médio por 

Equipamento Consumido

Co
ns

um
os

 
Co

ns
um

os
 

Co
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um
os

 
Co

ns
um

os
 

20
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20
06

20
06
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06

 

Tabela 18 – Modelo de TCO reduzido 
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Dados de Partida:Dados de Partida:Dados de Partida:Dados de Partida:
Custo de Expedição(B2B)_Transporte / UNCusto de Expedição(B2B)_Transporte / UNCusto de Expedição(B2B)_Transporte / UNCusto de Expedição(B2B)_Transporte / UN 1,10 1,10 1,10 1,10 €

Custo de Expedição(B2C)_Transporte / UNCusto de Expedição(B2C)_Transporte / UNCusto de Expedição(B2C)_Transporte / UNCusto de Expedição(B2C)_Transporte / UN 4,23 4,23 4,23 4,23 €

Custo de Devolução(B2B)_Transporte / UNCusto de Devolução(B2B)_Transporte / UNCusto de Devolução(B2B)_Transporte / UNCusto de Devolução(B2B)_Transporte / UN 1,65 1,65 1,65 1,65 €

Custo de Devolução(B2C)_Transporte / UNCusto de Devolução(B2C)_Transporte / UNCusto de Devolução(B2C)_Transporte / UNCusto de Devolução(B2C)_Transporte / UN 0,00 0,00 0,00 0,00 €

Custo de Devolução(B2B)_Armazém / UNCusto de Devolução(B2B)_Armazém / UNCusto de Devolução(B2B)_Armazém / UNCusto de Devolução(B2B)_Armazém / UN 0,62 0,62 0,62 0,62 €

Custo de Devolução(B2C)_Armazém / UNCusto de Devolução(B2C)_Armazém / UNCusto de Devolução(B2C)_Armazém / UNCusto de Devolução(B2C)_Armazém / UN 0,62 0,62 0,62 0,62 €

Custo de Expedição(B2B)_Armazém / UN com Leitura do nº sérieCusto de Expedição(B2B)_Armazém / UN com Leitura do nº sérieCusto de Expedição(B2B)_Armazém / UN com Leitura do nº sérieCusto de Expedição(B2B)_Armazém / UN com Leitura do nº série 0,34 0,34 0,34 0,34 €

Custo de Expedição(B2C)_Armazém / UNCusto de Expedição(B2C)_Armazém / UNCusto de Expedição(B2C)_Armazém / UNCusto de Expedição(B2C)_Armazém / UN 0,62 0,62 0,62 0,62 €

Custo Consumiveis / UN  B2B ExpedidaCusto Consumiveis / UN  B2B ExpedidaCusto Consumiveis / UN  B2B ExpedidaCusto Consumiveis / UN  B2B Expedida 0,15 0,15 0,15 0,15 €

Custo Consumiveis / UN  B2C ExpedidaCusto Consumiveis / UN  B2C ExpedidaCusto Consumiveis / UN  B2C ExpedidaCusto Consumiveis / UN  B2C Expedida 0,29 0,29 0,29 0,29 €

% Reenvios/Devoluções B2B% Reenvios/Devoluções B2B% Reenvios/Devoluções B2B% Reenvios/Devoluções B2B 3,00%3,00%3,00%3,00%

% Reenvios/Devoluções B2C_TLM% Reenvios/Devoluções B2C_TLM% Reenvios/Devoluções B2C_TLM% Reenvios/Devoluções B2C_TLM 20,00%20,00%20,00%20,00%

% Reenvios/Devoluções B2C_LV% Reenvios/Devoluções B2C_LV% Reenvios/Devoluções B2C_LV% Reenvios/Devoluções B2C_LV 10,00%10,00%10,00%10,00%

Custo médio de REASSEMBLAGEM / UNCusto médio de REASSEMBLAGEM / UNCusto médio de REASSEMBLAGEM / UNCusto médio de REASSEMBLAGEM / UN 0,42 0,42 0,42 0,42 €

TLMTLMTLMTLM LVLVLVLV D2DD2DD2DD2D

Lojas de Lojas de Lojas de Lojas de 
OutsourcingOutsourcingOutsourcingOutsourcing

Custo Unitário Médio De TRANSPORTECusto Unitário Médio De TRANSPORTECusto Unitário Médio De TRANSPORTECusto Unitário Médio De TRANSPORTE 4,23 4,23 4,23 4,23 € 4,23 4,23 4,23 4,23 € 1,15 1,15 1,15 1,15 € 1,15 1,15 1,15 1,15 €
Custo de Expedição(B2B)_Transporte / UN 1,10 1,10 

Custo de Expedição(B2C)_Transporte / UN 4,23 4,23 

Custo de Devolução(B2B)_Transporte / UN 0,05 0,05 

Custo de Devolução(B2C)_Transporte / UN 0,00 0,00 

Custo Unitário Médio de EXPEDIÇÃOCusto Unitário Médio de EXPEDIÇÃOCusto Unitário Médio de EXPEDIÇÃOCusto Unitário Médio de EXPEDIÇÃO 1,09 1,09 1,09 1,09 € 1,00 1,00 1,00 1,00 € 0,50 0,50 0,50 0,50 € 0,50 0,50 0,50 0,50 €
Custo médio de Expedição (B2B) / UN 0,50 0,50 

Custo médio de Expedição (B2C) / UN 1,09 1,00 

Custo Unitário Médio de Recepção de DEVOLUÇÕESCusto Unitário Médio de Recepção de DEVOLUÇÕESCusto Unitário Médio de Recepção de DEVOLUÇÕESCusto Unitário Médio de Recepção de DEVOLUÇÕES 0,12 0,12 0,12 0,12 € 0,06 0,06 0,06 0,06 € 0,02 0,02 0,02 0,02 € 0,02 0,02 0,02 0,02 €
Custo médio de Devolução (B2B) / UN 0,02 0,02 

Custo médio de Devolução (B2C) / UN 0,12 0,06 

Custo Unitário Médio De REASSEMBLAGEMCusto Unitário Médio De REASSEMBLAGEMCusto Unitário Médio De REASSEMBLAGEMCusto Unitário Médio De REASSEMBLAGEM 0,08 0,08 0,08 0,08 € 0,04 0,04 0,04 0,04 € 0,01 0,01 0,01 0,01 € 0,01 0,01 0,01 0,01 €
Custo médio de Reassemblagem (B2B) / UN 0,01 0,01 

Custo médio de Reassemblagem (B2C) / UN 0,08 0,04 

Resultado Antes de ComissõesResultado Antes de ComissõesResultado Antes de ComissõesResultado Antes de Comissões 5,53 € 5,33 € 1,68 € 1,68 €

COMISSÃO MÉDIA / UN COMISSÃO MÉDIA / UN COMISSÃO MÉDIA / UN COMISSÃO MÉDIA / UN 3,86 3,86 3,86 3,86 € 10,00 10,00 10,00 10,00 € 8,50 8,50 8,50 8,50 € 1,69 1,69 1,69 1,69 €

    ∆    Cost of OwnershipCost of OwnershipCost of OwnershipCost of Ownership 9,39 € 15,33 € 10,19 € 3,38 €

    ∆∆∆∆ Cost of Ownership / Canal Cost of Ownership / Canal Cost of Ownership / Canal Cost of Ownership / Canal

CÁLCULOS:CÁLCULOS:CÁLCULOS:CÁLCULOS:

Custos / Un VendidaCustos / Un VendidaCustos / Un VendidaCustos / Un Vendida

PRODUTO: TSF

 

Tabela 19 – Modelo de Variação TCO/Canal 



Custeio Logístico e Redução de Desperdício associados à Rede Comercial 

79 

ANEXO E: Oferta Outlet  ADSL 

 

Ilustração 3 – Ordem interna da campanha Outlet ADSL - página 1 
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Ilustração 4 – Ordem interna da campanha Outlet ADSL – página 2 
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Ilustração 5 – Ordem interna da campanha Outlet ADSL – página 3 
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ANEXO F: Oferta Outlet  Sapo-PC 
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Ilustração 6 – Ordem Interna para a Oferta Sapo PC, aprovada pelo administrador – 
página 1 
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Ilustração 7 – Ordem Interna para a Oferta Sapo PC, aprovada pelo administrador – 
página 2 
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Ilustração 8 – Ordem Interna para a Oferta Sapo PC, aprovada pelo administrador – 
página 3 
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Ilustração 9 – Divulgação campanha Sapo PC - Slides 1 e 2 

 

Ilustração 10 – Divulgação campanha Sapo PC - Slides 3 e 4 

 

Ilustração 11 – Divulgação campanha Sapo PC - Slides 5 e 6 
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Ilustração 12 – Divulgação campanha Sapo PC - Slides 7 e 8 

 

Ilustração 13 – Divulgação campanha Sapo PC - Slides 9 e 10 

 

Ilustração 14 – Divulgação campanha Sapo PC - Slides 11 e 12 
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Ilustração 15 – Divulgação campanha Sapo PC - Slides 13 e 14 

 

Ilustração 16 – Divulgação campanha Sapo PC - Slides 15 e 16 
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Cod 
Equipamento

Designação do Equipamento Valor Unitario
Unidades 

Comercializadas
 PVP da 

Campanha
Observações

1700013301 Celeron 2.6Ghz  FujitSiem"P/USO PESSOAL" 336,94                 1                                     203,85                       

1700013698 Monitor LCD 15" Fujitsu Siemens 200,00                 1                                     121,00                       

1700017313 Monitor LCD 15" Tsunami 159,00                 1                                     96,20                         

1700031676 P4 Jetson FujitSiem "P/ USO PESSOAL" 510,89                 1                                     309,10                       

1700031676 P4 Jetson FujitSiem "P/ USO PESSOAL" 510,89                 1                                     309,10                       

1700031676 P4 Jetson FujitSiem "P/ USO PESSOAL" 510,89                 1                                     309,10                       

1700031676 P4 Jetson FujitSiem "P/ USO PESSOAL" 510,89                 1                                     309,10                       

1700031676 P4 Jetson FujitSiem "P/ USO PESSOAL" 510,89                 1                                     309,10                       

1700012980 PCTsunami Intruder301+CRT17P/USO PESSOAL 389,92                 1                                     235,90                       

1700013614 Pentium 4 3.0 GHz City Desk 485,00                 1                                     293,43                       

1700013614 Pentium 4 3.0 GHz City Desk 485,00                 1                                     293,43                       Devolvido como DOA

1700013614 Pentium 4 3.0 GHz City Desk 485,00                 1                                     293,43                       Devolvido como DOA

1700013616 Portatil Amilo M7400 1.5Ghz F.Siemens 838,65                 1                                     507,38                       

1700032008 Portatil City Desk NETPoint Mobile 6000M 838,00                 1                                     506,99                       

1700032008 Portatil City Desk NETPoint Mobile 6000M 838,00                 1                                     506,99                       

1700032008 Portatil City Desk NETPoint Mobile 6000M 838,00                 1                                     506,99                       

8.447,99           16                               5.111,08                

NOTA: Com esta campanha foi comercializado 36% do v alor de stock proposto 

EQUIPAMENTOS COMERCIALIZADOS - Campanha outlet  Sapo PC descontinuados do depósito 0013

 

Tabela 20 – Resultado da oferta Sapo PC 

 


