
Resumo 

 

 

O presente relatório descreve o trabalho realizado durante o projecto de seis meses na 
BRASOPI S.A., indústria do ramo de retalho, no âmbito do Mestrado Integrado em 
Engenharia Industrial e Gestão da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

Desenvolvido no Departamento de Logística, o tema deste projecto encontra-se relacionado 
com a Optimização do Processo de Abastecimento à cadeia de Lojas, com vista a maximizar 
as vendas. Colocar os artigos certos, nas lojas certas, no momento certo é, então, o objectivo 
final. 

Numa cadeia de lojas, cada uma tem a sua especificidade no que respeita ao volume de 
vendas e ao tipo de cliente. Este motivo exige que o stock de cada uma das lojas deva ir ao 
encontro das necessidades dos seus clientes, tornando a rotação de stocks um factor decisivo 
para o sucesso da actividade. 

A solução para encontrar o stock ideal de cada uma das lojas foi, em primeiro lugar, definir a 
sua capacidade de exposição, percebendo assim se existe excesso ou falta de stock. Isto 
permite também que a visualização da colecção por parte do cliente seja eficaz. A qualquer 
momento podemos verificar a situação de uma loja existente assim como calcular a 
quantidade necessária para uma potencial abertura de loja. 

Numa segunda fase foi desenvolvido um estudo para averiguar se realizar trocas semanais ou 
mensais entre as lojas a fim de reajustar os stocks, trazia ganhos para a empresa, potenciando 
as vendas nas lojas influenciadas por essas mesmas trocas. 

Como resultado, foi demonstrado que realizando essas trocas entre duas das lojas da 
Throttleman quer mensalmente, quer mesmo semanalmente, trazia benefícios consideráveis e 
que, portanto, se for aplicado à cadeia de lojas inteira, trará ainda mais benefícios.   

Toda a envolvente real que este projecto proporcionou vem de alguma forma consolidar 
conceitos, e acima de tudo métodos que ao longo do curso foram desenvolvidos.



Abstract 

 

 

This report describes the work developed during the six months project at BRASOPI S.A., 
related with the Master’s degree of Industrial Engineering and Management in Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto. 

Developed at the logistics department, the subject of this project is related to the optimization 
of the store supplying process, in order to increase sales. Placing the right product, on the 
right store, at the right moment is, therefore, the final goal of this project. 

 

On a store chain, each one of the stores has its own specific characteristics when it comes to 
sales volume and type of clients. This fact creates the requirement that the stock on each one 
of the stores must go towards the needs of its clients, making the stock rotation a decisive 
factor to the success of the activity. 

The solution to find the ideal stock of each one of the stores was, in the first place, to define 
its display capacity and, therefore, analysing if the stock quantity is excessive or defective. 
This also allows the client to visualize the collection in a more effective way. At any time we 
can verify the situation of an existing store as well as calculate the ideal stock for a future 
store. 

 

On a second stage a study was developed in order to find out if exchanges between stores, 
made weekly or monthly in order to readjust the stocks, would bring gains to the company, 
boosting sales on the stores affected by these same exchanges. 

As a result, it was demonstrated that making exchanges between two different stores, either  
on a weekly or monthly basis, brings considerable benefits. and therefore, if applied to the 
whole store chain, the benefits would be even better. 

 

The company’s real environment allowed the consolidation of concepts and methods that had 
been developed throughout university. 

 

 

 




