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Resumo  

A gestão do stock de um armazém de peças de reserva obriga o gestor a lidar com a 
imprevisibilidade do consumo dos diversos materiais. Ao contrário de um armazém de 
abastecimento de uma linha produtiva, não é possível saber antecipadamente quando surgirá a 
necessidade de um determinado material, ou mesmo qual a dimensão do próximo pedido. Na 
sua grande maioria, os materiais do armazém estudado apresentam consumos muito 
intermitentes ou irregulares, o que faz com que os modelos tradicionais de gestão levem a 
níveis de stock elevados e a taxas de serviço insatisfatórias. 

Ao fazer a ligação entre as diversas fases de tomada de decisão, este relatório de dissertação 
pretende ser uma contribuição para a literatura, uma vez que a maioria dos artigos científicos 
dedicados à gestão de stocks aborda apenas uma destas fases. Desde a classificação dos 
materiais, até à implementação dos modelos que proporcionam a obtenção de melhores 
resultados para a empresa, todas as etapas relevantes num projecto deste tipo são estudadas 
em detalhe.  

O trabalho realizado envolveu, numa primeira instância, a separação dos materiais 
considerados como monos, sendo posteriormente implementada uma nova forma de 
classificação dos materiais mais importantes. Os itens do armazém foram classificados em 
termos de valor económico, criticidade e tipo de procura.  

Foi feito um estudo estatístico aprofundado dos movimentos do armazém nos últimos 8 anos, 
de forma a seleccionar os modelos de gestão de stocks que seriam passíveis de implementar 
no armazém. A escolha do novo modelo de gestão de stocks teve por base um estudo 
comparativo de 11 alternativas apresentadas na literatura, e foi feita por via de simulação 
computacional. 

Foi alterado o paradigma da análise de consumos, passando agora a calcular-se os parâmetros 
de gestão com base em previsões. Foram testados 5 métodos de previsão, sendo seleccionado 
o modelo que apresentou menor erro nas estimativas anuais da procura.  

Foi feito um plano de implementação de forma a proporcionar uma monitorização dos efeitos 
das alterações efectuadas. Este plano tem como objectivo evitar o aumento excessivo do stock 
numa fase inicial, motivado pela subida dos níveis de stock de alguns materiais, tentando 
balancear este efeito com a descida progressiva do stock dos restantes materiais, a qual como 
se sabe, não é controlada pelo armazém.  

Prevê-se que a solução apresentada vá contribuir para a redução do valor do stock do 
armazém, assim como para uma melhoria no serviço prestado às diversas unidades produtivas 
da refinaria, no caso dos materiais mais importantes. Paralelamente, espera-se que o projecto 
de dissertação efectuado contribua para uma melhoria da qualidade do trabalho dos diversos 
colaboradores do armazém e para uma maior satisfação por parte dos seus clientes.  
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Inventory Model for a Spare Parts Warehouse 

Abstract 

Managing a spare part warehouse oblies the manager to deal with unpredictable demand. 
Unlike a typical warehouse serving a production line, here it is not possible to know 
beforehand when a demand is going to occur and what is going to be the size of that demand. 
The majority of the items studied have very intermitent or lumpy demand, which means that 
the traditional inventory control systems lead to high stock levels and low service rates.  

In the literature dedicated to spare parts stock management, special attention is provided to 
some of the steps that a project like this requires. Therefore, this dissertation is a contribution 
to the literature, as all of the relevant issues related to the stock management are discussed in 
depth.  

This project started with the separation of the items that were considered as waste. Afterwards 
it was implemented a new classification system, which segmented the materials according to 
their economic value, criticality and demand pattern. 

An intense statistical study was put into practice, based on the data available for the last 8 
years, and according to the results some inventory models were selected from the available 
literature on this subject. The selection of the new system was based on a comparative study 
of 11 inventory models, having the results been obtained by computational simulation, using 
Microsoft Excel.  

The analysis of the demand is now made according to a forecasting method. The selection of 
the forecasting method was made after the comparison of 5 alternative methods found in the 
literature, using the most appropriate error measures and a forecast horizon of one year. 

Finally, a plan was created for the implementation phase, and it is predictable that after one 
year all the changes would have been put into practice. This plan aims at reducing the impact 
of the increase of the stock level of some items, by waiting for reduction of the stock level of 
the remaining materials, which is not controlled by the warehouse managers.  

It is predicted that the presented solution will reduce the stock level of the warehouse and 
increase the service level of the most critical items. At the same time, it is expected that this 
project will play an important role in the improvement on the quality of the daily life of the 
warehouse personnel and on the satisfaction of its clients.  
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1 Introdução 

O projecto de dissertação apresentado neste relatório teve como objectivo principal a 
elaboração de um estudo dos modelos de gestão de stocks com vista a definir quais os que 
melhor se aplicam ao armazém geral da refinaria da Petrogal em Matosinhos. O projecto foi 
desenvolvido no departamento de Paragens, Empreitadas e Armazém. 

1.1 A Galp Energia 

A Galp Energia é um operador integrado de energia, actuando de uma forma global nos 
sectores do petróleo e do gás natural. O seu volume de negócios foi de 13,998 mil milhões de 
euros em 2010, tendo o seu resultado 
operacional no mesmo ano sido de 454 
milhões de euros.  

Dentro da Galp Energia, a Petrogal é a 
empresa dedicada à Refinação e 
Distribuição, sendo aquela que mais 
contribui para os resultados globais do 
grupo, como se pode comprovar pela 
figura 1. 

As actividades de refinação do petróleo 
estão concentradas nas refinarias de Sines 
e Matosinhos cujo processamento do 
crude atingiu uma média de 232 mil 
barris de petróleo por dia no ano de 2010. 

Os produtos refinados são 
comercializados na sua maioria através da 
rede de distribuição da empresa, a qual actua na Península Ibérica e em África. 

1.1.1 A Refinaria de Matosinhos 

Tendo iniciado a sua actividade em 1969, a refinaria de Matosinhos tem uma capacidade de 
refinação diária de 90 mil barris de petróleo e uma capacidade de armazenagem de 1910mm3. 
A sua área é de 290 hectares e uma das suas vantagens competitivas é a localização 
geográfica. O porto de Leixões, o segundo maior do país, fica situado a apenas 2 km, o que 
facilita o escoamento de matérias-primas e produtos acabados.   

O objectivo estratégico definido pela gestão da Refinaria é ser líder de custos em 2012. A sua 
missão é “ultrapassar as expectativas criadas pela estratégia corporativa de Refinação, em 
termos de Criação de Valor, produzindo bens e serviços em Segurança com Qualidade e 
respeito pelo ambiente”. 

A Refinaria de Matosinhos inclui uma fábrica de combustíveis, uma fábrica de aromáticos, 
uma fábrica de óleos base e ainda uma unidade de produção de lubrificantes. No total, existem 
28 unidades processuais e 250 reservatórios para a armazenagem de produtos. No Anexo A 
encontra-se o diagrama de blocos da refinaria. 

Figura  1 - Peso do Segmentos de Negócio no 

Resultado Operacional de 2010 

(Fonte: Relatório & Contas 2010) 
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A gama de produtos fabricados é extensa, 
sendo que alguns deles servem como matéria-
prima para a indústria petroquímica. A figura 2 
ilustra a produção típica da refinaria. 

Paralelamente ao investimento nas unidades 
produtivas, existe na Refinaria de Matosinhos 
uma grande preocupação com a segurança. A 
estratégia seguida privilegia a prevenção em 
vez da detenção e a antecipação em vez da 
reacção. O compromisso ambiental é também 
um dos pilares da estratégia da Galp Energia e 
a Refinaria prima por aplicar critérios mais 
rigorosos do que os limites legais. 

1.1.2 O Armazém Geral 

O armazém geral da refinaria conta com um inventário de mais de 29 mil materiais, os quais 
servem todas as áreas da refinaria. Os materiais do armazém são, na sua grande maioria, peças 
de reserva, usadas em operações de manutenção preventiva ou correctiva aos equipamentos 
das unidades produtivas da refinaria. Existem ainda materiais usados no processo produtivo 
(ex: produtos químicos), materiais auxiliares, peças de vestuário para os operários, 
equipamento electrónico e material de escritório, entre outros.  

1.2 O Projecto 

1.2.1 Descrição e Objectivos 

O projecto de dissertação apresentado tem o objectivo de adequar os modelos de gestão de 
stocks à realidade do armazém. Os materiais constituintes do armazém são muito 
heterogéneos, com frequências de saída e importância muito variáveis, requerendo uma 
metodologia de gestão sofisticada para fazer face aos objectivos traçados pela gestão. 

É essencial criar condições para gerir os diferentes tipos de materiais de forma independente, 
adequando os modelos às características específicas de cada um. É necessário efectuar uma 
análise rigorosa dos movimentos dos materiais que possibilite a tomada de decisão com base 
em informação fidedigna. 

O objectivo do projecto consiste em aumentar a taxa de serviço do armazém, mantendo os 
custos de posse anuais do stock existente dentro dos limites considerados aceitáveis pela 
gestão da refinaria. Como taxa de serviço entende-se a percentagem de unidades de material 
cujo pedido é respondido imediatamente quando requisitado pelas unidades produtivas da 
refinaria. 

Adicionalmente, pretende-se que seja definido qual a política de gestão de stocks a aplicar a 
cada material, a frequência de revisão do nível de stock e qual o plano de actuação para o 
futuro, a nível de implementação e de revisão de parâmetros de gestão. 

1.2.2 Situação Actual 

Hoje em dia, a gestão de stocks do armazém é feita de uma forma transversal a todos os 
materiais. O modelo utilizado para a gestão dos materiais é uma aproximação do modelo 

Figura 2 - Produção Típica da Refinaria de 

Matosinhos 
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tradicional de revisão periódica, sendo o nível de stock verificado a cada 15 dias. A 
verificação do stock é feita através do SAP, sendo que este emite um alerta para os materiais 
cujo nível de stock é inferior ao ponto de encomenda. Os parâmetros de gestão dos diversos 
materiais (ponto de encomenda, stock de segurança e stock máximo) são calculados numa 
folha de Excel e introduzidos no SAP pelos colaboradores de armazém. 

A definição dos parâmetros parte de uma classificação ABC, feita com base no valor em stock 
de cada material. A segmentação é feita ao nível dos grupos de mercadoria e a taxa de serviço 
alvo é de 95% para todos os grupos de materiais. 

No ano de 2010, o stock do armazém foi avaliado em 13 milhões de euros. Não existem dados 
fiáveis relativos à taxa de serviço real. 

1.2.3 Desafios 

A grande diversidade de materiais que constituem este armazém faz com que este seja um 
caso muito particular a nível de gestão. Ao contrário de um típico armazém de matérias-
primas, não é possível definir antecipadamente quais as necessidades de material e actuar de 
acordo com esse planeamento. As peças de reserva são mantidas em stock sem nunca se saber 
com certeza quando surgirá uma nova necessidade de material. Paralelamente à questão de 
“quando” será requisitado um determinado material, é também grande a incerteza 
relativamente ao “quanto” será necessário de cada vez que isso acontece. 

A gestão do armazém tem de considerar duas perspectivas: a do armazém e a das unidades 
produtivas. Do lado do armazém existe o incentivo financeiro para reduzir o valor em stock, 
de forma a reduzir os custos do seu funcionamento e de posse dos materiais. Ao mesmo 
tempo, o objectivo do armazém é servir as unidades produtivas, sendo que a falta de um 
material poderá por vezes implicar a paragem de uma ou mais linhas de produção, com custos 
muito elevados para a empresa. 

Balancear estas duas questões é o grande desafio com que o gestor de stocks deste armazém 
se depara. A grande diversidade de materiais faz com que seja necessário criar uma 
metodologia de gestão de stocks que permita aplicar diferentes parâmetros aos diferentes 
materiais, de acordo com a sua importância para o armazém e para as unidades produtivas da 
refinaria. 

1.3 Metodologia utilizada 

Através do SAP acedeu-se aos dados da procura de materiais e dos prazos de 
aprovisionamento (lead time) desde 2003, bem como aos dados actuais dos custos unitários e 
níveis de stock. As diversas fases do projecto encontram-se esquematizadas na figura 3. 

Após uma fase inicial de estudo do problema e de análise da literatura relacionada com a 
gestão de stocks, procedeu-se à recolha dos dados disponíveis no SAP. 

Efectuou-se então a triagem dos materiais do armazém, sendo retirados todos os materiais 
que, por diversas razões, não se entenderam incluir no estudo.  

Seguidamente, procedeu-se à segmentação dos materiais mais importantes do armazém, de 
acordo com as características que permitem uma melhor análise dos dados e uma tomada de 
decisão mais adequada. 
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Figura 3 – Fases do Projecto 

Posteriormente, foi feita uma pesquisa profunda dos vários modelos de gestão de stocks 
propostos na literatura para a gestão de inventários com características idênticas às 
identificadas nos materiais do armazém da refinaria.  

Uma vez que estes modelos de gestão de stocks partem de 
muitos pressupostos, foi necessário verificar quais os que se 
adequavam aos materiais do armazém. Assim, foram 
efectuados testes de aderência estatística aos dados da 
procura dos materiais, de modo a verificar quais as curvas 
que melhor descrevem o comportamento real de cada 
material.  

Após seleccionados os modelos que seriam alvo de teste, 
procedeu-se à simulação dos mesmos, com a preocupação 
de os pôr à prova num ambiente real. Para isso, dividiu-se o 
intervalo de tempo entre 2003 e 2010 em dois períodos, um 
para definir os parâmetros dos modelos e outros para 
simular os modelos e retirar conclusões quanto à sua 
eficácia. 

Os resultados de cada modelo foram expressos em termos 
dos custos totais e da taxa de serviço. Conjuntamente com a 
equipa de gestão do armazém foram avaliados 
continuamente os resultados obtidos, redefinindo os 
parâmetros de entrada dos modelos (taxa de serviço alvo, 
periodicidade de revisão de parâmetros, periodicidade de 
revisão do nível de stock) tentando encontrar os valores que 
optimizam cada um dos modelos e que vão de encontro aos 
objectivos do armazém. 

Posteriormente, foram seleccionados os modelos a aplicar, 
sendo necessário avaliar a relação entre os resultados 
esperados e a facilidade de implementação de cada modelo. 
Uma vez que não é praticável definir um modelo para cada 
material, a escolha foi feita ao nível dos grupos de material.  

Por fim, procedeu-se à fase de implementação dos modelos no sistema de gestão de stocks do 
armazém. 

1.4 Estrutura do Relatório 

O relatório terá uma estrutura semelhante à do projecto. Começa-se por analisar o estado 
actual do armazém e a maneira como é feita a gestão dos stocks, passando-se depois para a 
análise do estado de arte de cada um dos temas abordados durante o projecto. Seguidamente 
apresentam-se as diversas fases do trabalho, desde a triagem dos materiais até à 
implementação dos modelos. Por fim, são discutidos os resultados obtidos e feitas sugestões 
para o futuro. 
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2 Situação Actual 

Hoje em dia, como dito anteriormente, os materiais do armazém da refinaria de Matosinhos 
são geridos segundo uma política de revisão periódica, a qual é explicada em detalhe no 
Anexo J.  

Embora o modelo da revisão periódica preveja que em cada revisão seja encomendada uma 
quantidade de material que eleve o seu nível de stock até ao stock máximo, os colaboradores 
do armazém utilizam um valor de stock mínimo e quantidade de encomenda calculados de 
maneira análoga ao modelo tradicional de revisão contínua (Anexo I), sendo que o stock 
máximo é dado pela soma do stock mínimo e da quantidade de encomenda. Assim, só é 
efectuada uma encomenda quando o valor do stock é inferior ao stock mínimo.  

Os parâmetros do modelo, stock mínimo, stock de segurança e stock máximo, são calculados 
com base na média anual de consumo dos últimos 10 anos, assumindo uma distribuição 
normal e uma taxa de serviço alvo de 95%.  

Cada material é codificado com uma referência SAP única, sendo essa referência associada a 
um grupo de mercadorias. Existem 54 grupos de mercadorias, de acordo com o tipo de 
aplicação dos materiais.   

Para além do Grupo de Mercadoria, cada material é identificado por um código MESC 
(Material Equipment Standard and Codes), criado pela Shell em 1932, e que é uma 
ferramenta que permite a catalogação de materiais de uma forma estandardizada em todo o 
mundo. O código MESC é composto por 10 dígitos cujo significado pode ser consultado no 
Anexo B.  

A cada Grupo de Mercadorias é atribuída uma classe A, B ou C, de acordo com o seu valor 
económico. O valor económico é entendido como o valor em stock de cada material e serve 
para determinar a periodicidade de revisão dos parâmetros e o grau de controlo exercido sobre 
cada grupo de materiais. 

Os equipamentos das unidades produtivas da refinaria estão classificados de acordo com a sua 
criticidade. Para os equipamentos estáticos está implementado o sistema RBI (Risk Based 
Inspection), o qual é usado pela área da inspecção para definir quais os equipamentos que 
devem ser inspeccionados, de acordo com o risco de falha que apresentam. O principal 
objectivo do RBI é explorar os recursos limitados para enfrentar apenas os riscos mais 
significativos (Chang et al. 2005). Este método classifica o risco de falha dos materiais em 
Alto, Médio-Alto, Médio-Baixo e Baixo. 

Os equipamentos dinâmicos estão classificados segundo uma classificação ABC, sendo os 
equipamentos da classe A os mais críticos e os da classe C os menos críticos.  
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3 Estado de Arte 

Para se levar a cabo um projecto como este é necessário passar por diversas fases de tomada 
de decisão. Essas fases são i) Codificação dos Materiais, ii) Classificação dos Materiais, iii) 
Previsão da Procura, iv) Escolha da melhor política de gestão de stocks e v) Teste e Validação 
da Política de Gestão de Stocks (Cavalieri 2008). Neste projecto acrescenta-se um sexto 
passo, a implementação das modificações no armazém. 

A primeira fase, que contempla a codificação dos materiais, já foi apresentada no capítulo 
anterior e não será objecto de alteração. Este capítulo apresenta em detalhe as diversas 
alternativas propostas na literatura para cada um das restantes fases de tomada de decisão. 

3.1 Classificação dos Materiais 

Quando se estuda um sistema composto maioritariamente por peças de reserva, a análise 
tradicional de valor económico torna-se insuficiente (Celebi 2008). Esta classificação é eficaz 
quando se analisam itens homogéneos, mas quando o gestor se depara com uma grande 
diversidade de materiais é necessário encontrar formas complementares de os classificar. Em 
ambientes com muitos itens para gerir, a gestão torna-se mais complexa devido à grande 
diversidade existente. A solução é dividir os itens em grupos de forma que possibilite a 
adopção de políticas de gestão de stocks adaptadas a cada um (Santos 2006). 

A segmentação dos materiais é indicada pelas seguintes razões (Lenard and Roy 1995): 

1. É possível avaliar os resultados de cada grupo e perceber se se adequam aos objectivos 
da gestão. Esta análise seria impossível de efectuar se fosse feita material a material; 

2. Uma vez que a decisão final quanto às política a adoptar deve permanecer nas mãos da 
gestão, a segmentação dos itens permite que a análise dos efeitos de cada decisão seja 
rápida e intuitiva; 

3. A segmentação dos materiais permite aplicar as mesmas restrições a materiais que são 
semelhantes, possibilitando a escolha de parâmetros (ex: taxa de serviço, frequência de 
revisão de stock) adequados a cada grupo; 

4. A segmentação dos materiais permite adequar a política de gestão de stocks que 
melhor se adequa a cada grupo de materiais e ao funcionamento do armazém; 

Este método permite, para além da definição das políticas de gestão de stocks, uma adequação 
das estratégias logísticas aos diversos tipos de materiais. Entre estas estratégias destacam-se a 
selecção de fornecedores locais especializados, a manutenção de stocks de segurança 
adequados às necessidades, o estabelecimento de níveis de serviço para as entregas dos 
fornecedores e a criação de stocks partilhados para itens com procura muito baixa e com alto 
valor unitário (Huiskonen 2001). 

A segmentação dos materiais deverá ter por base múltiplos critérios, os quais podem ser o 
lead time, a criticidade, a obsolescência, a substituibilidade, a escassez, a durabilidade, a 
distribuição estatística da procura (Santos 2006), restrições de inventário, custos de ruptura, 
objectivos ambientais e de segurança, estratégia de manutenção adoptada, (Bošnjaković 
2010), facilidade de aquisição, preço (Porras 2008), entre outros. É ainda possível fazer a 
segmentação de acordo com o tipo de material ou com o tipo de aplicação (Cavalieri 2008). 
Podem também ser identificados itens comuns e especiais, sendo estes últimos os que 
apresentam características que os distinguem claramente dos demais, como por exemplo itens 
perecíveis, novos, de fabricação própria, entre outros (Santos 2006).  
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Tanto a duração como a variabilidade do lead time podem ser importantes para uma gestão 
eficiente do nível de stock de um material (Celebi 2008), no entanto as diferenças entre os 
materiais são mais significativas em termos de criticidade, preço e tipo de procura (Porras 
2008). 

3.1.1 Valor Económico 

O critério do valor económico (classificação ABC) é aquele que merece mais destaque na 
literatura (muitas vezes é o único critério utilizado) dado que na maior parte dos casos o 
objectivo da gestão de stocks é apenas a minimização de custos. Derivado do princípio de 
Pareto1, a classificação ABC sugere que existe um número reduzido de itens que contribui 
para a maior parte dos custos do armazém e um número elevado de itens com custos 
relativamente baixos. Este modelo é amplamente utilizado no planeamento e controlo dos 
volumes de stock e é concebido para atingir uma discriminação apropriada dos itens de 
acordo com o nível de atenção necessário ao controlo do stock (Celebi 2008).  

Assim, os artigos são divididos em três categorias (A, B, C) de acordo com a sua importância 
a nível económico. O parâmetro de segmentação poderá ser o valor anual movimentado 
(Santos 2006) ou o custo total anual do material (Celebi 2008). 

Independentemente do critério escolhido, a classe A deverá representar 80% dos custos do 
armazém, sendo que as classes B e C apenas 10% cada. Em termos de número de materiais, as 
classes A e B deverão incluir 10% cada, ao passo que a classe C deverá englobar 80% do total 
de referências.  

A principal vantagem deste método prende-se com a focalização do estudo nos itens mais 
importantes. Potencialmente, milhares de itens podem ser mantidos em stock para operações 
de manutenção mas apenas uma pequena proporção merece uma análise detalhada e um 
controlo apertado por parte da gestão do armazém (Braglia, Grassi, and Montanari 2004).  

3.1.2 Criticidade 

A análise da criticidade dos materiais pode ser feita de diferentes maneiras. A mais comum é 
avaliar o custo de ruptura do material, isto é, o custo que advém da falta do material quando 
este é requisitado. Este custo pode ser teoricamente avaliado pelo custo de paragem/redução 
de produção relacionado directamente pela falta do material (Celebi 2008). Outras 
possibilidades são atribuir a criticidade de acordo com os riscos de segurança associados à 
falha do equipamento onde o material é utilizado (Bošnjaković 2010) ou com o nível de 
estandardização do material (Celebi 2008). 

Uma vez que, na maioria dos casos, é impraticável calcular com precisão os custos de ruptura 
dos materiais ou quantificar os riscos de segurança, opta-se normalmente por estratificar a 
criticidade em classes (Celebi 2008). O modelo mais aceite é a classificação VED, sendo os 
itens catalogados como Vitais, Essenciais ou Desejáveis (Dekker, Kleijn, and de Rooij 1998). 
Os materiais Vitais são aqueles cuja falha provoca graves danos a nível ambiental e 
económico, ao passo que os Essenciais não causam danos a nível ambiental. Os itens 
Desejáveis são aqueles cuja inexistência em armazém não provoca efeitos significativos 
(Bošnjaković 2010).  

                                                 
1  “20 por cento das pessoas controlam 80 por cento da riqueza” 
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Esta classificação pode ainda ser feita tendo em conta o risco que se pode tomar no processo 
de encomenda, o qual depende também directamente da taxa de serviço que se pretende 
aplicar a cada classe de criticidade (Porras 2008).  

Uma vez que as consequências da falha dependem directamente do equipamento em que o 
material é usado, e sabendo-se que na maioria dos casos um material é usado em mais do que 
um equipamento, é comum associar a um material a criticidade do equipamento mais crítico, 
de entre todos aqueles em que é usado (Porras 2008). Em alternativa poder-se-ia implementar 
um modelo mais complexo, atribuindo pesos relativos aos equipamentos e definindo a 
criticidade do material através de uma média ponderada (Bošnjaković 2010).  

Quando um material não se encontra associado a nenhum equipamento, é comum recorrer-se 
a critérios qualitativos definidos pela gestão do armazém (Porras 2008).  

3.1.3 Tipo de Procura 

Paralelamente à análise do valor económico e da criticidade, as quais medem a importância 
que cada item tem para a gestão do armazém, cada material deverá ser avaliado de acordo 
com a sua procura. Este estudo é essencial para uma melhor aplicação dos modelos de gestão 
de stocks, uma vez que os principais pressupostos dos modelos relacionam-se com o tipo de 
procura que o material apresenta. 

Um dos modelos mais referenciados na literatura para a tipificação da procura dos materiais 
classifica os materiais em três grupos (F/S/N), de acordo com a velocidade de rotação. As 
classes utilizadas são: F - Alta Rotação (Fast Moving), S - Baixa Rotação (Slow Moving) e N - 
Sem Rotação (Non moving) (Bošnjaković 2010). 

Uma alternativa a este modelo é classificar a procura de acordo com a sua variabilidade ao 
longo do ano (Celebi 2008). Identificam-se quatro tipos de procura: constante, com tendência, 
sazonal e irregular. No entanto, não é expectável que se verifiquem efeitos de tendência ou 
sazonalidade na procura de peças de reserva (Strijbosch, Heuts, and van der Schoot 2000). 

Williams (1984) propôs uma forma de classificação baseada na ideia da partição de variância. 
A análise da procura é feita com base em 2 parâmetros: intervalo entre consumos (medido em 
função do lead time) e variabilidade da procura. Desta classificação derivam 5 tipos de 
procura: contínua, baixa rotação, irregular, errática e muito errática.  

Posteriormente, esta classificação foi alvo de uma proposta de alteração sob o argumento de 
que a distinção entre a procura contínua e as restantes não deve ser feita puramente através da 
variabilidade da procura (Eaves and Kingsman 2004). Assim, esta nova classificação inclui 
também a variabilidade do lead time e usa este parâmetro para distinguir entre a procura 
errática e muito errática. A variabilidade da dimensão da procura e o intervalo entre consumos 
servem para distinguir os restantes tipos de procura.  

Estes dois modelos de classificação da procura foram os primeiros a analisá-la segundo mais 
do que uma dimensão. De notar ainda que o volume da procura não é considerado, isto porque 
o objectivo destes modelos de caracterização é ajudar a definir modelos de previsão mais 
adequados para cada tipo de procura e o modelo de gestão de stocks (Syntetos 2005), cujo 
sucesso não depende do volume de saída, mas do padrão da procura.  

Esta classificação foi feita com base no inventário da RAF (Royal Air Force) e não existem 
exemplos posteriores de aplicação em ambientes com outras características. Syntetos (2005) 
alega que os critérios utilizados por Eaves são adequados, no entanto duvida da sua 
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aplicabilidade a todos os possíveis cenários. Assim, propôs uma nova forma de classificação, 
a qual exclui o lead time da análise, para reduzir a auto correlação dos erros da previsão, 
caracterizando a procura segundo a variabilidade da dimensão de cada pedido e o intervalo 
entre consumos (medido em intervalos de tempo iguais para todos os materiais). A procura de 
cada material, de acordo com estas duas variáveis, é classificada como contínua, intermitente, 
errática ou irregular. Existem então 4 quadrantes num gráfico bidimensional onde cada eixo 
corresponde a uma das dimensões a analisar, sendo que os valores de separação entre os 
quadrantes são propostos pelo autor.  

Os modelos de classificação da procura mais relevantes são apresentados nos anexos C,D e E. 

3.2 Previsão da Procura 

De entre a literatura dedicada à gestão de stocks, a grande parte dos artigos centram-se na 
questão da escolha do melhor modelo de previsão. Existe no entanto uma lacuna no que 
respeita ao estudo da interligação entre a previsão da procura e os modelos de gestão de 
stocks (Strijbosch, Heuts, and van der Schoot 2000). 

Os modelos de previsão são usados para estimar o valor esperado e o desvio padrão da 
procura num determinado momento (Porras 2008). Uma vez obtidos, utilizam-se 
normalmente estes valores para efectuar as estimativas da procura durante o lead time, 
utilizando a fórmula de Clark (1955). A procura durante o lead time é o parâmetro utilizado 
por muitos modelos de gestão de stocks para a definição de parâmetros como o ponto de 
encomenda ou a quantidade de encomenda.   

Existem vários modelos de previsão referenciados na literatura e que podem ser utilizados 
nesta fase do projecto. Não faltam também artigos que comparam os diversos modelos de 
previsão, utilizando dados reais de inventário com comportamento semelhante ao do armazém 
da refinaria. Wallstrom (2010), Ghobbar and Friend (2003), Shale (2006) são apenas alguns 
dos exemplos. A comparação dos métodos de previsão pode ser feita com base no erro médio 
absoluto e no erro quadrático médio da previsão (Syntetos and Boylan 2008).  

Na prática, o método mais usado é o amortecimento exponencial combinado com o 
pressuposto de que a procura segue uma distribuição normal. Este procedimento resulta bem 
para materiais com saída contínua (Syntetos 2006).  

No entanto, Croston (1972) contesta este método, considerando que pode conduzir a 
resultados errados quando aplicado a materiais com procura mais intermitente. Nestes casos, 
os dados das saídas do material são compostos maioritariamente por zeros, isto é, períodos 
sem qualquer saída de material. Este facto faz com que a previsão da procura, quando feita 
com o amortecimento exponencial puro, seja sempre muito baixa, levando posteriormente a 
rupturas de material significativas. 

Assim, este autor propôs um método de previsão baseado no amortecimento exponencial mas 
onde a previsão da procura é actualizada apenas quando existe saída de material, estando-se 
assim a prever apenas a dimensão da procura, quando esta existe. O intervalo entre cada 
consumo é da mesma forma alvo de previsão e também de acordo com o amortecimento 
exponencial. Por fim, a previsão da procura por unidade de tempo é efectuada dividindo a 
previsão da dimensão da procura pelo intervalo entre consumos. 

Vários autores desde 1972 mostraram a relevância do método de Croston (Strijbosch, Heuts, 
and van der Schoot 2000). Ao mesmo tempo, vários artigos apontam que a metodologia 
proposta por Croston para os intervalos entre consumos deveria ser melhorada. No entanto, a 
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maior parte desses artigos falhou ao tentar demonstrar alternativas que melhorem os 
resultados práticos (Shale 2006) ou que sejam cientificamente válidas (Levén 2004). 

Existe no entanto uma proposta de modificação que tem merecido especial atenção e que 
representa apenas uma ligeira variação em relação ao modelo original de Croston. Os autores, 
Syntetos e Boylan (2005), consideram o modelo original adequado mas com resultados 
ligeiramente viciados. Assim, propõem a introdução de um factor de correcção na fórmula da 
previsão, o qual é igual ao que consideram ser o erro da previsão do modelo Croston. O teste 
à sua proposta foi feito com dados reais da indústria automóvel, comparando o amortecimento 
exponencial, o modelo Croston original e o modelo de Croston com o factor de modificação. 
Estes autores argumentam que o amortecimento exponencial apresenta melhores resultados 
que o modelo Croston e que o seu modelo é o mais eficaz entre todos. Todavia, Teunter 
(2006) comparou também o método Croston com a modificação de Syntetos e Boylan e 
concluí que o modelo original apresenta melhores resultados, embora de uma forma 
tangencial. 

Existe um outro modelo de previsão, mais recente, que tem apresentado resultados 
prometedores. Trata-se, de uma técnica de Bootstrapping, proposta por Willemain (2004) , 
posteriormente corroborada por Eaves e Kingsman (2004) e que, ao contrário dos anteriores, 
permite calcular directamente a procura durante o lead time. Tem ainda a vantagem de ser 
aplicável quando a distribuição da procura não é conhecida, uma vez que faz uma análise 
empírica das probabilidades de ocorrência e gera amostras com base nessas probabilidades.  

Porém, este método não prevê a adopção de um modelo de gestão de stocks que pressuponha 
um lead time variável, condição muitas vezes verificada na prática (Segerstedt 1994).  

Este método começa por analisar a probabilidade de existir ou não procura num dado 
intervalo de tempo, traduzindo essa informação numa cadeia de Markov. Usando essa matriz, 
gera-se uma sequência de períodos onde se determina, de acordo com as probabilidades, se 
existe ou não procura. Para os períodos onde existe procura, vai-se gerar um valor da procura 
de acordo com um processo de jittering. Posto isto, agrega-se a procura estimada em períodos 
iguais ao lead time e calcula-se a distribuição cumulativa da procura durante o lead time 
(LTD).  

Ao mesmo tempo que se define qual o modelo de previsão a utilizar, é necessário determinar 
qual o intervalo de tempo que se utiliza nas previsões. Este intervalo pode ser medido em anos 
(Freitas 2008), meses (Porras 2008) ou dias (Silva 2009). Para Croston (1972), se as previsões 
forem feitas com base em valores médios da procura podem levar a resultados viciados. Ao 
mesmo tempo, Krever et. al (2005) defende que as previsões da procura devem ser efectuadas 
com base em dados da procura diária, de forma a potenciar a análise estatística.  

Quanto aos modelos de previsão resta referir que para os modelos de Croston e do 
Amortecimento Exponencial são considerados realistas valores de constantes de 
amortecimento entre 0.05 e 0.2 (Syntetos and Boylan 2008).  

Todos os modelos de previsão mencionados encontram-se descritos no Anexo G. 

3.3 Curva da Procura 

Paralelamente aos dados do valor esperado e do desvio padrão da procura, os modelos de 
gestão de stocks partem quase sempre do pressuposto que a procura segue uma dada 
distribuição probabilística.  
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Os modelos tradicionais de gestão de stocks assumem que a procura de um material segue 
uma distribuição normal, o que no entanto não se verifica normalmente no caso das peças 
com saída intermitente (Syntetos and Boylan 2008). Ao invés, a distribuição gama consegue 
descrever bem as movimentações de materiais com saída intermitente, ao mesmo tempo que 
se adequa bem àqueles que apresentam uma saída mais contínua. O facto de ser assimétrica 
torna-a mais eficaz, uma vez que não se incorre no erro de prever movimentos negativos 
(Levén 2004).  

A distribuição Earlang, a variante discreta da curva gama, é também muito utilizada na 
modelação da gestão de stocks, uma vez que capta todas as vantagens da curva gama e 
permite, ao mesmo tempo, maior rapidez na execução os cálculos (Segerstedt 1994). A 
procura intermitente pode também ser descrita pela curva de Poisson (Silver, Pyke, and 
Peterson 1998).  

Para se determinar qual a curva que descreve melhor uma determinada população, utilizam-se 
testes de aderência estatística. Os dois testes mais usados são o do qui-quadrado e o de 
Kolmogorov-Smirnov, sendo o primeiro mais indicado para curvas discretas e o segundo para 
distribuições contínuas de probabilidade (Guimarães and Sarsfield Cabral 1999). 

Syntetos (2010) fez testes de aderência a uma amostra de materiais da RAF, concluindo que a 
distribuição normal se adapta melhor à procura contínua, sendo que a distribuição de Poisson 
é a mais eficaz a descrever a procura intermitente. Conclui ainda que a curva gama é a que 
melhor se adequa à procura irregular e à procura errática.  

3.4 Modelos de Gestão de Stocks 

Dada a abundância de referências aos modelos tradicionais de gestão de stocks (revisão 
periódica e revisão contínua), optou-se por não os incluir nesta secção. A simplicidade da 
fórmula de cálculo explica o uso dos modelos tradicionais em tantos sistemas de gestão de 
stocks e em softwares comerciais (Strijbosch, Heuts, and van der Schoot 2000). 

Estes dois modelos pressupõem que a procura segue uma distribuição normal o que, como 
visto anteriormente, pode não ser verdade para as peças com saída intermitente. Assim, torna-
se necessário encontrar na literatura modelos que se adeqúem melhor ao tipo de materiais 
existentes no armazém. 

Os modelos de gestão de stocks pretendem responder a 3 questões essenciais (Assis 1997): 

1. Quais os materiais a manter em stock? 
2. Quando se deve encomendar um material? 
3. Quanto se deve encomendar de cada vez? 

A decisão de manter ou não um equipamento em stock é tomada ao comparar o custo de posse 
do material e o seu custo de ruptura (Bošnjaković 2010), sendo que as restantes questões são 
o objecto de cada um dos modelos de gestão de stocks apresentado. 

Cada modelo apresenta primeiramente uma política de gestão de stock, a qual descreve a 
forma como o armazém deve funcionar. Existem políticas que definem um stock mínimo e 
uma quantidade fixa de encomenda (s,Q) , outros que definem um stock máximo ao invés de 
uma quantidade fixa de encomenda (s,S). Existem ainda outras possibilidades, pelo que para 
cada modelo apresentado nesta secção será descrita qual a política de gestão de stocks. 
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Os parâmetros utilizados para definir as políticas podem ser ponto de encomenda ou stock 
mínimo (s), stock de segurança (SS), stock máximo (S), quantidade de encomenda (Q) e 
periodicidade de revisão do nível de stock (T). 

Na literatura existem modelos onde o stock de segurança é usado apenas para os materiais 
críticos. O stock de segurança é a parcela do stock físico reservada para responder a possíveis 
variações na procura, dependendo directamente do desvio padrão da amostra de procura. 
Estes modelos, embora sejam eficientes a nível de custos, são muito complexos para serem 
aplicados no dia-a-dia de um armazém deste género (Dekker, Kleijn, and de Rooij 1998). 

Cada modelo apresenta formas diferenciadas de calcular os diversos parâmetros de gestão que 
utiliza. Dado que as formulações matemáticas dos modelos são na maioria das vezes muito 
extensas, optou-se por apresentá-las em anexo (Anexos K-S).  

Os modelos distinguem-se ainda pelos pressupostos que assumem. Para além das já referidas 
distribuições estatísticas, alguns modelos, por ser comum a impossibilidade de calcular os 
custos de ruptura, optimizam os seus parâmetros com base numa taxa de serviço alvo. A 
opção de usar uma taxa de serviço alvo deve-se à falta de informação relativa às várias 
componentes de custos necessárias para um modelo baseado nos custos (Strijbosch, Heuts, 
and van der Schoot 2000). A maioria dos modelos assume também que o lead time é 
constante, o que reduz consideravelmente a complexidade do sistema (Strijbosch, Heuts, and 
van der Schoot 2000). 

Por fim, resta ainda referir que os modelos determinam também a periodicidade de revisão do 
stock. Existem modelos que exigem uma revisão contínua do stock, isto é, que a cada 
movimento de material o nível de stock seja verificado. A alternativa é efectuar uma revisão 
periódica, conferindo o nível de stock em alturas pré-definidas (ex: a cada 15 dias).  

Desde 1965, muitos modelos teóricos foram apresentados no que respeita à gestão de stocks 
de materiais com saída pouco frequente. No entanto, existem poucos casos de estudo reais 
(Porras 2008). Assim, optou-se por seleccionar os modelos criados especificamente para o 
tratamento de materiais com saída intermitente, que assumam pressupostos considerados 
adequados e que demonstrem resultados práticos em situações semelhantes à que se trata 
neste relatório. 

Dunsmuir (1989), propõe uma política (s,Q) de revisão contínua. Esta política é a que mais 
vezes é referenciada na literatura e baseia-se na definição de um stock mínimo (ponto de 
encomenda) e de uma quantidade fixa de encomenda. Quando o nível do stock potencial2 é 
igual ou inferior ao ponto de encomenda, é feita uma encomenda ao fornecedor de forma a 
subir o nível do stock físico. Deixa-se ao critério do gestor de stocks a decisão de encomendar 
apenas a quantidade Q ou um múltiplo desta quantidade, de forma a garantir que o nível de 
ponto de encomenda é atingido. 

Os pressupostos assumidos são que a procura e o lead time seguem uma distribuição gama, 
sendo necessário efectuar previsões de valor esperardo e desvio padrão da procura mensal, da 
dimensão da procura quando esta é positiva e do lead time. A taxa de serviço alvo deve ser 
definida previamente, uma vez que se assume que os custos de ruptura não são calculáveis.  

O modelo permite calcular o ponto de encomenda que optimiza o sistema, usando um valor de 
quantidade de encomenda calculado previamente com a fórmula da quantidade económica de 

                                                 
2 Stock Potencial = Stock Fixo - Reservas de Material das Fábricas + Encomendas Pendentes a Fornecedores 
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encomenda (QEE). A descrição detalhada da fórmula da QEE encontra-se no anexo 
respeitante ao modelo tradicional de revisão contínua (Anexo I). 

Zipkin (2000), propõe uma política que considera a mais adequada para materiais com saída 
intermitente. Esta política, denominada (S-1,S) parte do princípio que estes materiais saem na 
maioria das vezes em quantidades muito pequenas (quase sempre apenas uma unidade). 
Assim, define-se um valor de stock máximo e sempre que existe uma saída de material, faz-se 
uma encomenda da mesma dimensão para fazer o nível de stock retornar ao nível máximo. 
Para além dos materiais com procura intermitente, esta política é especialmente indicada para 
materiais cujo custo unitário ou de posse suplanta largamente as economias de escala que 
possam advir da sua compra em lotes maiores que a unidade.  

Os pressupostos assumidos são de que a procura é estocástica3 e que segue uma distribuição 
de Poisson, sendo o lead time considerado constante.  

A definição do stock máximo é feita através da minimização da equação de custos totais 
apresentada pelo autor, sendo que esta requer a obtenção do valor de custo de ruptura. 

O mesmo autor apresenta ainda uma política (s,Q) de revisão contínua que considera mais 
indicada para os restantes tipos de materiais. Os pressupostos assumidos são os mesmos do 
modelo anterior, com a diferença de que a procura segue uma distribuição normal ou gama, 
dependendo do tipo de material. 

A optimização dos parâmetros de ponto de encomenda e quantidade de encomenda pode ser 
feita partindo dos valores de custo de ruptura ou de uma taxa de serviço alvo. 

Strijbosch, Heuts e Van der Schoot (2000) apresentam uma política de gestão de stocks 
idêntica, partindo também de uma taxa de serviço alvo. As premissas são de que o lead time é 
constante e que as previões da procura e do intervalo entre consumos são feitas através do 
método de Croston (1972). 

A quantidade de encomenda é calculada também de acordo com a quantidade económica de 
encomenda mas é introduzido um factor de segurança. A definição do ponto de encomenda é 
feita através de um método iterativo. 

Silver, Pyke e Peterson (1998) propõe a mesma política (s,Q) com revisão contínua, 
assumindo porém que o lead time é estocástico e que a procura durante o lead time segue uma 
distribuição de Poisson, no caso de procura intermitente, ou Gama, para os restantes tipos de 
procura. 

A obtenção dos parâmetros de ponto de encomenda e quantidade de encomenda é feita através 
de um processo iterativo, fazendo uso do valor de custos de ruptura. 

Porras (2008) é outro dos defensores da política (s,Q) com revisão contínua de stock, 
alegando que a grande diferença entre os modelos se encontra na forma como a procura é 
estudada. Assim, apresenta uma metodologia de cálculo dos parâmetros de ponto de 
encomenda e quantidade de encomenda baseada na previsão da procura durante o lead time, a 
qual pode ser feita pelo método bootstrapping de Willemain (2004), ou através do estudo 
estatístico da procura mensal. No seu estudo, efectuado numa grande refinaria na Holanda, as 
distribuições testadas foram a normal (modelo usado até à data na refinaria em questão) e a 

                                                 
3 Pode ser definida por uma distribuição estatística 
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gama. A definição dos parâmetros de gestão não implica o cálculo prévio dos custos de 
ruptura. 

Segerstedt (1994), formulou um modelo de gestão que segue uma política de revisão 
periódica (T,Q). Quando se verifica o nível de stock, calcula-se a probabilidade de existir 
ruptura de material, num horizonte temporal igual à soma do lead time e da periodicidade de 
revisão de stock. Se essa probabilidade for superior a 1-Taxa de Serviço Alvo, uma 
encomenda de quantidade Q pré-definida é feita no mesmo instante. Os pressupostos 
assumidos são que lead time e a procura seguem uma distribuição gama. 

Léven (2004), reformulou o anterior modelo, assumindo que o lead time é constante e que a 
procura também pode seguir uma distribuição normal. Deverá ser feita a previsão de procura 
segundo um método considerado adequado, sendo que o autor defende a aplicação do 
amortecimento exponencial para os materiais com saída contínua e do modelo de Croston 
para os restantes. Posteriormente, o modelo aplica-se de maneira similar ao anterior, 
aplicando-se a distribuição normal aos materiais cujo modelo de previsão usado foi o 
amortecimento exponencial e a distribuição Earlang para os materiais que foram sujeitos ao 
método de Croston.  

Gomes (2008) propõe a aplicação de uma política (s,S) de revisão contínua, sendo s o nível de 
stock mínimo e S o stock máximo. Quando o nível de stock baixa do nível mínimo faz-se uma 
encomenda para repor o stock no seu nível máximo.  

O modelo de gestão de stocks proposto assume que a procura segue uma distribuição de 
Poisson e que pode ser transcrita através de uma cadeia estacionária de Markov. Uma vez 
obtida a matriz dos estados estacionários, utilizam-se os dados de custos (incluindo os custos 
de ruptura) para determinar os parâmetros de stock mínimo e máximo através de um método 
heurístico. 

Babai, Teunter e Syntetos (2010)  formularam uma política de revisão periódica também com 
base no stock mínimo e stock máximo, denominada (T,s,S), que pressupõe que os parâmetros 
da procura são estimados com base no modelo Croston modificado (Syntetos and Boylan 
2005). Depois de estimados estes parâmetros, a optimização do sistema é feita através de um 
dos três métodos heurísticos propostos. 

3.5 Simulação 

A simulação é a tentativa de replicação de um sistema real através da construção de um 
modelo matemático tão parecido quanto possível da realidade (Corrêa, Gianesi, and Caon 
2001). Com um número potencial de 29000 materiais para estudar, não resta outra hipótese 
senão testar os modelos por via de simulação computacional. Existem no mercado softwares 
específicos de simulação, os quais poderiam ser muito úteis nesta fase do projecto. No 
entanto, dada a necessidade de se testar modelos com algum grau de complexidade e de fazer 
um acompanhamento muito próximo dos resultados, optou-se por criar um algoritmo de 
simulação em Microsoft Excel. A vantagem de se fazer a simulação usando uma folha de 
Excel é que o software é fácil de obter, fácil de utilizar e disponível a um custo reduzido 
(Zizka 2005). 

Dado que se pretende comparar a situação actual com as possíveis alternativas, o modelo 
actual deve ser incluído na simulação de forma a comparar todos os resultados de uma forma 
justa (Strijbosch, Heuts, and van der Schoot 2000).  
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As etapas que devem ser seguidas na simulação são as seguintes (Corrêa, Gianesi, and Caon 
2001): i) Definir o problema, ii) Apresentar as variáveis importantes, iii) Construir o modelo, 
iv) Definir possíveis cenários para teste, v) Executar a simulação, vi) Avaliar resultados, vii) 
Tomar decisões.  

Vários autores, como por exemplo Syntetos (2006), apresentam estudos feitos com base em 
simulação, sendo que a maior parte utiliza valores de procura gerados computacionalmente. 
Sabe-se no entanto que a substituição de valores reais da procura com estimativas leva a uma 
redução de performance (Syntetos and Boylan 2008). 

A alternativa será efectuar a simulação com base em dados reais da procura. Nestes termos, 
existem duas abordagens que podem ser aplicadas: ex-post e ex-ante. No primeiro caso, usam-
se os valores reais da procura para fazer os testes estatísticos, definir os parâmetros do modelo 
e posteriormente simular os modelos de gestão. No segundo, o intervalo temporal é dividido 
em dois períodos distintos, um para fazer os estudos estatísticos e definir os parâmetros e 
outro para testar os modelos de gestão. Esta segunda abordagem é a que parece mais 
apropriada numa perspectiva de validação científica e prática (Porras 2008). 
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4 Desenvolvimento do Projecto 

Nesta secção do relatório serão descritas todas as fases relativas ao trabalho de campo 
realizado. Os resultados da fase de simulação são apresentados em documento separado, dada 
a quantidade de informação disponibilizada. 

4.1 Recolha dos dados disponíveis no SAP 

Embora o SAP tenha sido implementado em 1996, houve uma alteração de máquina no final 
de 2002 que fez com que na maioria dos casos seja apenas possível aceder a dados posteriores 
1 de Janeiro de 2003. De modo a simplificar a análise, entendeu-se considerar apenas os 
dados dos materiais no período entre 1 de Janeiro de 2003 e 31 de Dezembro de 2010. A 
única excepção foi o consumo anual dos materiais, para o qual foram utilizados os dados 
desde o 2000 na fase triagem. 

A primeira recolha de dados teve como objectivo a triagem dos materiais. Foi extraída a lista 
de todos os materiais associados ao armazém, a qual inclui, para cada material, informação 
relativa ao número SAP, número MESC, designação, grupo de mercadorias, consumos anuais 
desde 2000, preço unitário e stock actual, entre outras. 

Após a triagem dos materiais, procedeu-se à segmentação dos mesmos. Para efectuar a 
classificação ABC foram obtidos os preços unitários da última compra de cada material, de 
modo a evitar erros relacionados com a metodologia de cálculo do preço médio móvel do 
SAP. Este erro é fruto da actualização do preço sempre que há uma devolução ou um estorno 
de material e que faz com que existam muitos materiais cuja indicação de preço unitário no 
SAP se encontre desfasada da realidade. Os dados do consumo anual foram obtidos através 
dos consumos diários de cada material ao longo do ano de 2010, sendo que a informação 
relativa a esses consumos foi alvo de um processo de limpeza de dados explicado mais à 
frente na secção 4.3.3.  

Para a classificação de criticidade foram extraídas as listas técnicas dos equipamentos das 
unidades produtivas, as quais indicam os materiais que compõem cada um dos equipamentos 
da refinaria. Ao mesmo tempo, foi necessário obter as classificações de criticidade dos 
equipamentos. No caso dos equipamentos dinâmicos, essa informação encontra-se já inserida 
no SAP, ao passo que para os equipamentos estáticos foi necessário recolher os dados junto 
do departamento de inspecção, uma vez que para estes equipamento a classe de risco é muito 
variável. 

Para se estudar a procura dos materiais, foi necessário obter a informação dos consumos 
diários de cada material. Essa informação foi expressa numa matriz onde cada coluna 
representa um dia e cada coluna corresponde a um material. 

Por fim, para cada material foram ainda recolhidos os dados relativos ao prazo de 
aprovisionamento de cada encomenda efectuada desde 2003. 

4.2 Triagem dos Materiais 

A lista dos materiais associados ao armazém contabiliza 29232 referências. O processo de 
triagem visou identificar, de entre todas estas referência, quais os materiais que interessava 
estudar e quais aqueles que deviam ser excluídos da análise. A triagem foi feita em 7 fases, 
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Número de Materiais após cada fase Valor Stock (x 1000€)

sendo que no final restaram apenas 9471 materiais. A figura 4 resume as diversas fases, 
termos de valor de stock e de número de materiais. 

A primeira fase da triagem teve como objectivo retirar as referências de materiais que não são 
mantidos em stock, identificáveis através do número SAP do tipo 300xxxx, e que são geridos 
numa política de fornecimento directo que não está sob a alçada do armazém. Nesta fase 
foram retiradas 2317 referências de materiais. 

Seguidamente, extraíram-se as referências de materiais que não necessitam de reposição. 
Estes materiais, identificados por um número SAP do tipo 400xxxx, correspondem a 
consumos únicos ou a pedidos especiais que foram efectuados no passado e se relacionavam 
apenas com um projecto específico. Foram encontrados 1315 materiais nestas condições. 

A terceira fase da triagem visou retirar as referências eliminadas mas que continuam a fazer 
parte da lista dos materiais associados ao armazém. Foram retirados 1204 referências nesta 
fase. 

A quarta fase da triagem visou a retirada dos materiais para os quais não existe registo de 
movimentação desde 2000. De notar que os registos de movimentações incluem reservas de 
material, mesmo que posteriormente essas reservas não se traduzam em saídas de material, e 
saídas de material que posteriormente foram devolvidas. Entendeu-se que um material para o 
qual não existe uma única reserva ou saída desde 2000 deverá ser considerado obsoleto. 
Foram encontrados 5466 materiais nestas condições, quase 20% do total inicial. 

Existem também 
materiais considerados 
obsoletos pela gestão 
do armazém e que não 
estão incluídos na lista 
de referências extraídas 
na fase anterior da 
triagem. Em 27 de 
Dezembro de 2003 
houve um movimento 
em larga escala que 
considerou diversos 
materiais como 
obsoletos, muitos dos 
quais requisitados 
pelas unidades 
produtivas desde 
então. Sendo assim, entendeu-se que seria necessário estudar com maior detalhe estes 
materiais retirando-se na quinta fase de triagem todos os materiais considerados obsoletos, 
exceptuando os de 27 de Dezembro de 2003. No total, existem 259 materiais nessas 
condições, salientando-se que muitos materiais retirados na fase anterior da triagem eram já 
considerados obsoletos.  

Paralelamente ao código de obsolescência, existe também o código de bloqueio para compras. 
Este pode ser aplicado a materiais considerados obsoletos (que por alguma razão não foram 
considerados obsoletos através do seu código específico) ou a materiais reparáveis, os quais 
são enviados para agentes de reparação antes de se decidir quanto à necessidade de compra de 

Figura 4 – Número de Materiais e valor do stock após cada fase de triagem 
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uma nova unidade. Assim, a sexta fase de triagem incidiu sobre todos os materiais bloqueados 
para compras, excepto aqueles que são reparáveis. Foram retirados nesta fase 354 materiais.  

Por fim, foram retirados os materiais obsoletos do movimento de 2003 e para os quais não 
existe registo de movimentações desde essa altura. Foram retirados 8846 materiais.   

Assim, e após 7 fases de triagem, sobraram 9471 materiais para estudo, cerca de um terço do 
total inicial. Em termos de valor de stock, os materiais excluídos estão avaliados em 3,86 
milhões de euros o que corresponde a cerca de 29% do valor inicial do stock. 

4.3 Segmentação dos Materiais 

Tornou-se claro desde o início do projecto que seria necessário reformular a classificação dos 
materiais do armazém. Tal como referido na literatura, uma classificação feita exclusivamente 
com base no valor económico não é suficiente para permitir uma gestão de stocks adaptada às 
necessidades. Assim, e após o levantamento de todas as possibilidades existentes, decidiu 
fazer-se uma primeira separação entre os materiais comuns e os considerados especiais (1º 
nível), sendo os materiais agrupados segundo o tipo de aplicação (2º nível).  

Os materiais especiais são, como visto anteriormente, aqueles que apresentam características 
que os distinguem claramente dos demais. Para se apurar quais seriam as características mais 
relevantes dos materiais foi necessário recorrer à experiência dos colaboradores do armazém, 
sendo identificados os seguintes grupos de materiais: 

 

• Peças de Reserva 
• Materiais de Consumo Corrente 
• Materiais Novos  
• Materiais Reparáveis 
• Materiais com outras Aplicações 

 

As peças de reserva são os materiais usados nos equipamentos das unidades produtivas, 
fazendo ou não parte das listas técnicas. Materiais de consumo corrente são aqueles que 
servem as unidades produtivas mas não são usados em nenhum equipamento específico. 
Podem ser matérias-primas ou outros produtos, como por exemplo vedantes.  

Os materiais novos são aqueles que apenas recentemente foram adicionados ao SAP e para os 
quais ainda não existe registo de consumos. Materiais reparáveis são aqueles que podem ser 
enviados para um agente de reparação quando uma avaria é detectada. Os materiais que 
entram na categoria de “outras aplicações” são todos os que não se enquadram em nenhuma 
das categorias anteriores. Nesta categoria entram, entre outros, os equipamentos electrónicos, 
as peças de vestuário ou o material de escritório.  

Consideram-se materiais comuns os que fazem parte da categoria de peças de reserva ou de 
consumo corrente, sendo os restantes considerados materiais especiais. Uma vez que os 
materiais novos necessitam de uma metodologia específica de gestão, entendeu-se não os 
incluir no estudo. Os materiais reparáveis foram incluídos no estudo mas foram tratados como 
os restantes, ou seja, a simulação não levou em consideração a possibilidade de reparação e 
retorno ao stock sem necessidade de encomenda de um novo material.  

Sendo assim, o novo esquema de classificação, é o representado na Figura 5. 
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Esta classificação ajuda a definir as políticas de gestão de stocks específicas para os diversos 
tipos de material (nível 2). Decidiu-se atribuir uma política global para os materiais comuns e 
ainda para os materiais especiais das categorias de “outras aplicações” e “reparáveis”. A 
definição dos parâmetros para os materiais reparáveis deve ter em consideração o seu estado 
de conservação. Uma vez que um estudo a este nível requer uma metodologia aprofundada, 
entendeu-se que seria alvo de um estudo posterior, sendo estes materiais incluídos agora na 
política definida para os restantes. Os materiais novos, dada a falta de informação, não serão 
objecto deste estudo. 

Como visto anteriormente na análise da literatura, as diferenças entre os materiais são mais 
significativas em termos de preço (valor económico), criticidade e tipo de procura. Sendo 
assim, todos estes os materiais (excluindo os novos) serão a partir de agora classificados de 
acordo com estas três dimensões, as quais ajudarão a definir os modelos de gestão de stocks e 
os parâmetros de gestão mais adequados. 

4.3.1 Valor Económico 

Embora tenha sido já implementada uma classificação ABC com base no valor económico, 
entendeu-se que esta deveria ser reformulada, por duas razões principais: 

Primeiramente, a classificação actual é feita ao nível de grupo de material, o que pode levar a 
erros grosseiros de avaliação dos materiais, uma vez que dentro de um determinado grupo 
podem existir materiais com importâncias muito diferentes. Ao mesmo tempo, os grupos de 
materiais apresentam dimensões muito variadas em termos de número de materiais, o que 
necessariamente influencia também os resultados obtidos. 

Paralelamente a este problema da agregação dos materiais, o critério de valorização escolhido 
para esta classificação também não é o mais correcto. Actualmente avalia-se cada grupo de 
materiais de acordo com o seu valor em stock o que faz com que os materiais com maior valor 
em stock sejam considerados os mais importantes. Assim, se existir um material em excesso 
no armazém, esse material será sobrevalorizado, ao passo que um material que apresente um 
nível de stock mais baixo do que o ideal irá ser subvalorizado.  

Assim, parece que o mais indicado seria utilizar como critério de valorização o volume 
monetário de saída de cada material, ou seja, o consumo anual de cada material multiplicado 

Figura  5 – Nova Classificação dos Materiais (Níveis 1 e 2) 
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pelo seu valor unitário. No entanto, existiram dois factores que fizeram com que se optasse 
por um rumo alternativo. 

Como se sabe, existem materiais que são consumidos com um intervalo superior a um ano, o 
que faz com que o consumo anual possa ser muitas vezes nulo. Poderia então ser utilizado o 
critério da média anual do consumo dos últimos anos mas esse critério não iria permitir atingir 
um dos objectivos principais do projecto: reduzir os custos de posse dos materiais do 
armazém.  

Assim, e sabendo que o custo do armazém é determinado pelo valor existente do seu stock e 
que o volume de saídas dos materiais é também essencial na análise, optou-se por efectuar 
uma classificação ABC com base no custo total anual de cada material, ou seja:  

 �����	���	ó���� = �����	��	����� + �����	������	���� 

Sendo, �����	��	����� = �����	�é���	2010	 × ���ç�	�	��á��� 

e �����	������	���� = ��	 !��	"	!��	2010	 × ���ç�	�	��á��� 

 

Tal como referido na secção 4.1, o preço unitário que está associado a cada material no SAP 
não é o mais correcto pelo que foi usado o preço unitário da última compra de material. Esta 
modificação fez com que o valor em stock dos materiais analisados subisse para 12,3 milhões 
de euros. 

A classificação actual de valor económico foi feita para todos os 29232 materiais, sendo que a 
nova classificação será válida apenas para os 9471 que sobreviveram à triagem. Assim, a 
análise comparativa feita de seguida compreende apenas estes materiais. 

A Tabela 1 resume a classificação actual, em termos de % de materiais e de custos para cada 
classe. 

 

Classe Nº Materiais % Materiais % Custos 

A 4021 42,46% 47,33% 

B 4266 45,04% 43,48% 

C 1184 12,50% 9,19% 

 

Como se pode verificar, esta classificação não é ajustada. A classe A agrega 42,46% dos 
materiais, sendo que apenas contabiliza 47% dos custos, sendo que a classe B apresenta 
resultados muito semelhantes. De notar que os custos contabilizados são os custos totais e não 
apenas o valor em stock que esteve na origem desta classificação e que o custo unitário de 

Tabela 1 – Resumo Classificação ABC actual para os materiais em estudo 
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cada material é também diferente, uma vez que na elaboração da actual classificação ABC foi 
usado o preço indicado pelo SAP. 

É normal que a classe C englobe apenas uma pequena parte dos 9471 materiais, uma vez que 
os restantes 19761 materiais que não sobreviveram à triagem são pouco importantes e 
portanto o seu nível de stock é também mais baixo. Ao mesmo tempo, uma vez que o 
parâmetro de custos usado não foi o mesmo, é também compreensível que os valores de 
custos de cada classe (47/43/9) não correspondam aos valores desejados (80/10/10).  

A nova curva ABC, feita com base nos novos parâmetros, é apresentada na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como seria de esperar, o novo método de classificação levou a resultados muito diferentes em 
relação ao utilizado anteriormente no armazém. A classe A representa agora 80% dos custos, 
contabilizando apenas 12,84% dos materiais. A classe B agrega 10,03% dos materiais e 10% 
dos custos, sendo que a classe C engloba a maioria dos materiais (77,13%) e apenas 10% dos 
custos. Apresenta-se na Tabela 3 uma comparação entre as duas classificações, em termos da 
classe em que cada material foi incluído. 

    Classificação Antiga   

    A B C Total Nova Classificação 

Nova 

Classificação 

A 711 395 110 1216 

B 493 355 102 950 

C 2817 3516 972 7305 

  Total Classificação 

Antiga 
4021 4266 1184   

  

 

É interessante verificar que a 70% dos materiais que faziam parte da anterior classe A são 
agora incluídos na classe C, assim como 82% dos materiais incluídos na classe B da 
classificação por grupos. Estes resultados comprovam que a anterior classificação não era 
ajustada e justificam a necessidade de se efectuar uma nova classificação. 

Classe 
Nº 

Materiais 

% 

Materiais 
% Custos 

A 1216 12.84% 80.00% 

B 950 10.03% 10.00% 

C 7305 77.13% 10.00% 

Figura  6 – Curva ABC 

Tabela 2 – Resumo dos Resultados da 

Classificação ABC 

Tabela 3 – Comparação entre as duas classificações ABC 
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4.3.2 Criticidade 

Dada a complexidade do sistema produtivo da refinaria, torna-se impraticável calcular com 
precisão os custos de ruptura dos equipamentos das unidades produtivas. Ao mesmo tempo, 
mesmo que estes custos fossem conhecidos seria ainda mais complexo calcular os custos de 
ruptura de cada material, dado que na maioria dos casos um material está associado a vários 
equipamentos. 

Decidiu-se, em consonância com a gestão do armazém, implementar uma classificação de 
criticidade por classes, seguindo a nomenclatura mais vezes referenciada na literatura (VED). 
Os critérios que foram considerados mais importantes na avaliação da criticidade de um 
material foram os impactos ambientais, de segurança, e económicos que a falha do 
equipamento onde o material é utilizado pode provocar. 

Para se contornar o problema da utilização de um material em mais do que um equipamento, 
decidiu associar-se a cada material a criticidade do equipamento mais crítico onde é utilizado, 
no caso dos materiais que constam das listas técnicas. 

Assim, o primeiro passo para se obter esta classificação foi obter as listas técnicas dos 
materiais e a classificação de criticidade de todos os equipamentos das unidades produtivas. 

Como referido na secção 2 deste relatório, os modelos de classificação de criticidade são 
diferentes para os equipamentos estáticos e para os equipamentos dinâmicos, pelo que foi 
necessário encontrar uma forma de conversão para uma escala de criticidade única. 

A classificação que se encontra implementada para os equipamentos dinâmicos segue uma 
nomenclatura ABC, sendo os equipamentos da classe A os mais críticos e os da classe C os 
menos críticos. Os critérios utilizados para medir a criticidade dos equipamentos foram: 

• Complexidade Tecnológia (1) 
• Importância na Produção (5) 
• Custos directos de Manutenção (1) 
• Riscos de Segurança ou Poluição (2) 
• Valor da Substituição (1) 

Os números apresentados entre parêntesis representam os pesos relativos atribuídos a cada um 
dos critérios. Uma vez que esta classificação segue os mesmos pressupostos que se pretende 
implementar na análise da criticidade dos materiais, optou-se por fazer uma correspondência 
directa entre as classes das duas classificações, ou seja, a classe A dos equipamentos 
corresponde à classe E dos materiais, a classe B à classe E e a classe C corresponde à classe 
D. 

No caso dos equipamentos estáticos, a classificação utilizada, realizada em função das 
operações de inspecção, atribui a cada equipamento um grau de risco de acordo com a norma 
180 do American Petrol Institute. O risco é uma função da probabilidade de falha do 
equipamento e da consequência dessa falha: 

 #� �� = ���$�$�������	��	%��ℎ� × ��	 �'!ê	���	��	%��ℎ� 

 

A Probabilidade de falha é calculada pelo produto entre três variáveis (Chang et al. 2005): 
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• Factor de avaliação do sistema de gestão (coeficiente) 

• Frequência Genérica de Falha (baseada no histórico de falhas) 

• Factor de Modificação (coeficiente) 

As consequências são avaliadas na vertente financeira, entrando em consideração com os 
seguintes custos (Chang et al. 2005): 

 
• Lesão/Baixa 

• Limpeza Ambiental 

• Reparação  

• Perdas/Paragem de Produção 

A Figura 7 ilustra um exemplo de uma matriz de risco dos equipamentos: 

A conversão da escala de criticidade foi feita associando o risco calculado de cada material a 
uma gama de criticidade. Uma vez que existem quatro gamas, optou-se por fazer conversão 
que consta da Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Conversão da Escala de risco RBI em classificação VED 

 

Grau de Risco Equipamento Dinâmico Criticidade Material Associado 

Alto Risco V 

Médio-Alto Risco V 

Médio-Baixo Risco E 

Baixo Risco D 

Figura 7 - Exemplo de uma Matriz de Risco de Equipamento 
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De entre os materiais estudados, apenas uma parte está associada a um dos 4504 
equipamentos que constam das listas técnicas. Sendo assim, tornou-se necessário introduzir 
outros critérios para definir a criticidade dos restantes materiais, utilizando para isso as 
recomendações da gestão do armazém. 

O primeiro critério baseou-se na comparação entre o intervalo entre consumos de cada 
material e o seu lead time. Se um determinado material apresenta um intervalo entre 
consumos inferior lead time, torna-se mais provável o aparecimento de rupturas enquanto o 
armazém espera pela chegada de uma encomenda. Assim, para todos os materiais que não 
estão associados às listas técnicas e cujo intervalo de consumos é inferior ao lead time 
atribuiu-se a criticidade V. Uma vez que o grau de criticidade irá contribuir para a definição 
da taxa de serviço de cada material, procura-se assim evitar possíveis rupturas de material. 
Este critério foi responsável pela atribuição de criticidade a 147 materiais. Note-se que os 
materiais aos quais é atribuída a criticidade através de um dos critérios não são sujeitos aos 
critérios seguintes. 

Aos materiais cujo último dígito do código MESC é 3, indicativo de que se trata de uma peça 
de reserva, atribuiu-se a criticidade E. Existiam 1545 materiais nestas condições. 

De seguida atribuiu-se a criticidade E aos grupos 75 (Válvulas e Torneiras) e 76 (Acessórios 
de tubos) do MESC. Este critério atribuiu a criticidade a 307 materiais.   

O quarto critério aplicou-se aos materiais constituintes do grupo de mercadorias “Produtos 
Químicos”, os quais necessariamente não se encontram associados a nenhuma lista técnica, 
mas que são extremamente importantes para o processo produtivo. Atribuiu-se a estes 
materiais a classe mais alta de criticidade, ou seja, a classe V. O número de materiais deste 
grupo é de 102. 

Aos restantes 3694 que não se enquadraram em nenhum dos critérios acima referidos atribuiu-
se a criticidade D. 

A composição de cada gama de criticidade, em termos de número de materiais, é apresentada 
na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Constituição de cada Classe de Criticidade 

Classe Nº Materiais 

V 1474 

E 3746 

D 4251 

Uma vez que cada material é classificado de acordo com o valor económico e com a 
criticidade, temos agora 9 grupos de material. A composição de cada grupo é apresentada na 
Tabela 6. 
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Tabela 6 – Constituição de cada grupo de Material (Matriz ABC x VED) 

 V E D 

A 279 632 305 

B 143 514 293 

C 1052 2600 3653 

 

A utilidade desta classificação é a possibilidade de se definir, para cada grupo de material, 
uma taxa de serviço, uma periodicidade de revisão de stock e de definição de parâmetros de 
gestão que reflicta a sua importância para o seu armazém e para a refinaria.  

Para os grupos de materiais com criticidade V, a mais alta, a tendência será aumentar a taxa 
de serviço, uma vez que a falta destes materiais é a que provoca consequências mais graves 
para a refinaria. Ao invés, nos grupos de materiais cuja criticidade é mais baixa, a tendência 
será apontar para uma taxa de serviço mais reduzida, de modo a reduzir os custos.  

A classificação ABC ajuda-nos também nesta definição de taxa de serviço, uma vez que para 
os materiais com valor económico mais alto, a tendência será baixar a taxa de serviço. No 
caso dos materiais com valor económico mais reduzido, a taxa de serviço deverá ser mais alta, 
uma vez que isso não influencia tanto os custos totais do armazém. 

Esta sobreposição de efeitos torna mais complexa a definição da taxa de serviço alvo para 
cada um dos grupos. Ao mesmo tempo, sabe-se que a definição de uma dada taxa de serviço 
alvo não implica necessariamente que esta corresponda à taxa de serviço real, pelo que será 
necessário avaliar os modelos de gestão de stocks na forma como conseguem traduzir na 
prática as taxas de serviço definidas à partida e que estão na base do cálculo dos parâmetros 
de gestão.  

Assim, será apenas após a fase de selecção dos modelos que serão definidas as taxas de 
serviço alvo de cada grupo, assim como a periodicidade de revisão de stock e dos parâmetros 
de gestão. 

4.3.3 Tipo de Procura 

Embora a matriz ABC/VED seja essencial para definir os parâmetros de gestão, não ajuda a 
definir quais os modelos de gestão de stocks que melhor se aplicam aos materiais. Assim, 
torna-se necessário analisar os dados da procura para perceber melhor que tipo de 
movimentos existem e quais as dificuldades com que se depara o gestor de stocks do armazém 
da refinaria. 
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Através de um estudo prévio dos dados 
da procura e após consulta dos 
colaboradores da Galp Energia optou-
se por caracterizar a procura dos 
materiais de acordo com o modelo 
proposto por Syntetos (2005), o qual é 
ilustrado na figura 8. Este modelo 
estuda o movimento dos materiais 
segundo duas variáveis consideradas 
independentes: o intervalo entre os 
consumos e a variabilidade da 
dimensão de cada pedido de material. 
Para além de ser mais simples de 
interpretar do que os modelos de 
Williams (1984) e Eaves & Kingsman 
(2004), este modelo exclui o lead time da análise, o que se considera ser mais correcto. Uma 
vez que o tipo de procura serve para se escolher o modelo de gestão de stocks e que a procura 
é determinada exclusivamente pelas unidades produtivas da refinaria, ao incluirmos a 
variabilidade do prazo de entrega dos fornecedores na análise, estamos a acrescentar 
complexidade sem que isso se traduza numa análise mais correcta. A procura de um material 
não passa de intermitente a contínua se a variabilidade do lead time reduzir, fá-lo sim se o 
intervalo entre consumos for encurtado. A intermitência deve ser avaliada de acordo com 
factores internos à refinaria, e não com base em factores externos. Não se está com isto a 
questionar o mérito das restantes classificações da procura, mas o modelo proposto por 
Syntentos (2005) é o que melhor alia a teoria e a prática. 

O intervalo entre consumos é medido em unidades de tempo e corresponde à média do 
intervalo entre dois consumos sucessivos do mesmo material, ao passo que a variabilidade da 
procura é o quadrado do coeficiente de variação da dimensão da procura, e é dada pela 
expressão: 

��) = *+,-) 

Note-se que a variabilidade de procura não depende da dimensão da procura. O que interessa 
analisar é a previsibilidade da dimensão dos consumos e não a sua dimensão. Este coeficiente 
depende directamente da proporção entre o desvio padrão da dimensão da procura (σ) e do 
seu valor esperado (µ). Quando maior for este coeficiente, maior é a imprevisibilidade da 
dimensão da procura. 

Para se estudar a procura foi necessário avaliar os dados do histórico, os quais foram extraídos 
do SAP. A maioria dos artigos encontrados na literatura agrupa os dados do histórico em 
períodos de um mês, de modo a simplificarem os cálculos. No entanto, entendeu-se que uma 
análise da procura diária seria essencial para efectuar as análises estatísticas com maior 
precisão. 

Figura 8 – Modelo de categorização da Procura 

(Syntetos 2005) 
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Atente-se no exemplo 
apresentado na Figura  9. A 
análise dos consumos mensais 
levar-nos-ia a assumir que este 
material apresenta um consumo 
constante, ou seja, apresenta 
uma variabilidade nula. Ao 
analisarmos os dados diários 
percebemos que a dimensão dos 
pedidos deste material apresenta 
alguma variabilidade. 

Ao mesmo tempo, ao 
agregarmos os dados em períodos 
mensais, consideraríamos que o 
intervalo entre consumos era de 
um mês quando, de facto, ele é de aproximadamente de 15 dias. Este tipo de análise pode 
parecer exagerada, no entanto, se pensarmos que estamos a analisar dados de 9471 materiais e 
que um dos principais factores críticos de sucessos do projecto é uma boa percepção do seu 
comportamento a nível de consumos, percebe-se que um maior esforço computacional nesta 
fase justifica-se, uma vez que permitirá resultados mais satisfatórios no final do projecto. 

Após a recolha do histórico foi necessário fazer algum tratamento de dados. Foram retirados 
todos os consumos relacionados com paragens de produção, uma vez que existe uma política 
de aquisição de materiais independente nestas ocasiões e estes períodos correspondem a picos 
de consumo que não foram objecto deste projecto. Ao mesmo tempo, foram retirados todos os 
movimentos relacionados com acertos de inventário e movimentos de incorporação de 
materiais. Os movimentos do dia 27 de Dezembro de 2003 foram retirados, uma vez que 
correspondem a um processo de limpeza de dados em grande escala e, portanto, não 
representam saídas reais de materiais. Por fim, foi necessário associar as devoluções de 
materiais aos pedidos, através do número do documento de material e do número de ordem. 
No total, contabilizaram-se mais de 3000 devoluções de materiais, o que em alguns casos fez 
com que os materiais não tivessem nenhuma saída durante o período de estudo.  

Dos 9471 materiais que sobreviveram à triagem, apenas 5639 registaram mais do que uma 
saída nos últimos 8 anos, e foram apenas estes que foram sujeitos ao processo de simulação. 
Foram então excluídos 3832 materiais, sendo que 1718 registaram apenas uma saída (procura 
singular), e 2114 não foram movimentados desde 1 de Janeiro de 2003 (procura inexistente). 
A diferença entre um material com procura inexistente e um material excluído na fase de 
triagem por não haver registo de consumos é que para o primeiro existiu pelo menos uma 
reserva de material ou um consumo associado a uma paragem de produção, pelo que contínua 
a ser relevante para o armazém e para a refinaria. Entendeu-se que os materiais com procura 
singular seriam incluídos na categoria de procura intermitente e sujeitos à política de gestão 
de stocks que fosse seleccionada para esse grupo de materiais. Decidiu-se ainda que os 
materiais com procura inexistente seriam excluídos do stock corrente do armazém. 

Figura  9 – Diferença na agregação dos dados do consumo 
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Uma primeira análise aos 
materiais revela (ver Figura 10) 
que a maioria dos materiais 
apresenta uma variabilidade 
inferior a 5, e que o intervalo 
entre consumos, aqui 
representado em meses para 
simplificação, varia entre 0 e 48. 
Note-se que um material que 
saiu duas vezes em 8 anos (96 
meses) apresenta um intervalo 
entre consumos médio de 48. 

Os autores do modelo de análise da procura posto em prática neste projecto sugerem que a 
separação entre os 4 quadrantes deve s
intervalo entre consumos de 1,32 meses. No entanto, estes valores 
forma empírica, não existindo garantias de que são verdadeiros para a população dos 
materiais do armazém da ref
método de clustering para definir quais os materiais pertencentes a cada tipo de procura.

Após consulta com a gestão do armazém, chegou
entre consumos superiores a 6 meses seriam nec
Simultaneamente, materiais cuja variabilidade fosse superior a 1, isto é, cujo desvio padrão 
fosse superior à media dos consumos, seguiriam uma procura irregular ou errática. Assim, 
restava apenas estudar os mater
na região onde o intervalo entre consumos é inferior a 6 e a variabilidade inferior a 1.

Foram então submetidos 
segundo a variante k-means
materiais se pretendem encontrar, sendo que a medida de distância escolhida foi a Euclidiana. 
Este método, proposto por MacQueen 
correlação entre os diversos pontos, ajudando assim a definir os valores de segmentaç
os 4 tipos de procura. 

Os resultados obtidos, apresentados na Figura 11,
clusters um pouco diferentes dos sugeridos na literatura. No eixo vertical
apontam para um valor de separação
consumos o valor foi substancialmente superior
meses sugeridos na literatura, o método de 
2,5 e 3,5 meses o que demonstra que a procura dos materiais no armazém da refinaria é ainda 
mais intermitente do que a maioria dos armazéns dest
separação entre os clusters 
de 3 meses. 
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Uma primeira análise aos 
(ver Figura 10) 

que a maioria dos materiais 
apresenta uma variabilidade 
inferior a 5, e que o intervalo 
entre consumos, aqui 
representado em meses para 

tre 0 e 48. 
se que um material que 

saiu duas vezes em 8 anos (96 
meses) apresenta um intervalo 
entre consumos médio de 48.  

Os autores do modelo de análise da procura posto em prática neste projecto sugerem que a 
separação entre os 4 quadrantes deve ser feita para valores de variabilidade iguais a 0,49 e de 
intervalo entre consumos de 1,32 meses. No entanto, estes valores foram obtidos de uma 

, não existindo garantias de que são verdadeiros para a população dos 
da refinaria. Assim, tal como Eaves (2002), decidiu aplicar

para definir quais os materiais pertencentes a cada tipo de procura.

Após consulta com a gestão do armazém, chegou-se à conclusão que materiais com intervalo 
entre consumos superiores a 6 meses seriam necessariamente intermitentes ou irregulares. 

, materiais cuja variabilidade fosse superior a 1, isto é, cujo desvio padrão 
fosse superior à media dos consumos, seguiriam uma procura irregular ou errática. Assim, 
restava apenas estudar os materiais que estavam incluídos na zona de incerteza, compreendida 

região onde o intervalo entre consumos é inferior a 6 e a variabilidade inferior a 1.

Foram então submetidos 1175 materiais ao método de clustering, o qual foi efectuado 
means, dado que esta permite escolher a priori

materiais se pretendem encontrar, sendo que a medida de distância escolhida foi a Euclidiana. 
Este método, proposto por MacQueen (1967), permite identificar as zonas de maior 
correlação entre os diversos pontos, ajudando assim a definir os valores de segmentaç

, apresentados na Figura 11, apontam para valores de separação entre
um pouco diferentes dos sugeridos na literatura. No eixo vertical

um valor de separação entre 0,4 e 0,3, ao passo que para o intervalo entre 
consumos o valor foi substancialmente superior ao proposto pelos autores
meses sugeridos na literatura, o método de clustering aponta para um valor de separaç

meses o que demonstra que a procura dos materiais no armazém da refinaria é ainda 
mais intermitente do que a maioria dos armazéns deste género. Decidiu

 para valores de variabilidade de 0,4 e de intervalo entre consumos 

Figura  10 – Análise da Procura dos materiais do armazém

a um Armazém de Peças de Reserva 
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Os autores do modelo de análise da procura posto em prática neste projecto sugerem que a 
er feita para valores de variabilidade iguais a 0,49 e de 

foram obtidos de uma 
, não existindo garantias de que são verdadeiros para a população dos 

, decidiu aplicar-se um 
para definir quais os materiais pertencentes a cada tipo de procura. 

se à conclusão que materiais com intervalo 
essariamente intermitentes ou irregulares. 

, materiais cuja variabilidade fosse superior a 1, isto é, cujo desvio padrão 
fosse superior à media dos consumos, seguiriam uma procura irregular ou errática. Assim, 

a de incerteza, compreendida 
região onde o intervalo entre consumos é inferior a 6 e a variabilidade inferior a 1. 

, o qual foi efectuado 
a priori quantos grupos de 

materiais se pretendem encontrar, sendo que a medida de distância escolhida foi a Euclidiana. 
, permite identificar as zonas de maior 

correlação entre os diversos pontos, ajudando assim a definir os valores de segmentação entre 

apontam para valores de separação entre os 
um pouco diferentes dos sugeridos na literatura. No eixo vertical, os resultados 

, ao passo que para o intervalo entre 
ao proposto pelos autores. Ao invés dos 1,32 

aponta para um valor de separação entre 
meses o que demonstra que a procura dos materiais no armazém da refinaria é ainda 

Decidiu-se efectuar a 
para valores de variabilidade de 0,4 e de intervalo entre consumos 

Análise da Procura dos materiais do armazém 
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Assim, existem agora 6 tipos de procura, sintetizados na Tabela 7: 

 

Tabela 7 – Tipo de Procura dos materiais do armazém 

Tipo de 
Procura 

Materiais Percentagem dos custos 

Número Total Proporção 
Consumo 

(2010) 
Stock Actual 

Inexistente 2214 22,32% 0% 20,97% 

Singular 1718 18,14% 2,13% 13,87% 

Errática 508 1,69%% 16,93% 2,17% 

Irregular 4408 5,94 % 5,53% 7,01% 

Contínua 563 5,36% 25,64% 5,91% 

Intermitente 160 46,54 % 49,77% 50,07% 

 

Como seria de esperar, a maioria dos materiais do armazém (46,54%) apresenta uma procura 
intermitente, ou seja, os consumos são muito espaçados e com dimensões pouco variáveis 
Existe um número reduzido de materiais que segue a procura contínua, apenas 5,36%, sendo 
também relevante a proporção de materiais sem procura (22,32%) ou que apenas saíram do 
armazém uma vez nos últimos anos (18,14%). 

Os materiais com procura intermitente são os que mais contribuem para os custos de posse e 
também para o valor das saídas. Para além de ser o grupo com maior número de materiais, é 
constituído maioritariamente por peças de reserva que, na maioria dos casos, apresentam 

Figura 11 – Resultados Método de Clustering 
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custos unitário muito elevados. Assim, mesmo existindo menos saídas de material, cada um 
desses movimentos representa uma percentagem significativa dos custos com as saídas. 

Os materiais com procura contínua, embora sejam poucos, representam uma proporção 
significativa do valor das saídas (25,64%) mas uma pequena percentagem nos custos de posse 
(5,91%). A sua taxa de rotação é mais elevada, o que baixa o stock médio anual e 
consequentemente os custos de posse. 

Merece ainda uma nota de destaque a percentagem elevada (20,97%) do valor do stock 
dedicado a materiais que não saíram do armazém nos últimos 10 anos. Este valor é muito 
elevado, no entanto muitos dos materiais foram utilizados em paragens de produção, o que 
pode explicar os excedentes verificados. 

Interessa também perceber como se distribuem os materiais de cada classe de criticidade e de 
valor económico pelos 6 tipos de procura identificados. 

  

Tabela 8 - Relação entre as classificações de Valor Económico e de Criticidade com o Tipo de 

Procura 

 

 
Valor Económico Criticidade 

 
A B C V E D 

Inexistente 12.91% 16.84% 24.60% 17.50% 19.09% 26.84% 

Singular 11.18% 12.74% 20.00% 15.81% 17.41% 19.60% 

Errática 3.62% 3.58% 1.12% 2.31% 1.84% 1.34% 

Irregular 5.51% 5.89% 6.02% 6.38% 4.24% 7.29% 

Contínua 11.92% 8.32% 3.89% 4.75% 7.50% 3.69% 

Intermitente 54.85% 52.63% 44.37% 53.26% 49.92% 41.24% 

 

Da análise da Tabela 8, confirma-se a importância dos materiais de procura intermitente, já 
que estes constituem mais de metade dos materiais com maior valor económico (Classe A) e 
com maior criticidade (Classe V). Ao mesmo tempo, mantém-se a questão da importância dos 
materiais que não apresentaram mais de uma saída durante os últimos 10 anos. 

Os materiais com procura contínua, embora sejam muito significativos em termos de valor 
anual dos consumos, são mais significativos em termos de valor económico para o armazém 
mas não tanto para as unidades produtivas. 

4.4 Testes de Aderência Estatística 

Após o estudo da procura, e percebendo-se que a porção mais significativa dos materiais do 
armazém apresenta procura intermitente, foi necessário encontrar modelos de gestão de stocks 
específicos para este tipo de procura. Os modelos seleccionados, brevemente descritos na 
secção de estado de arte do relatório e apresentados em detalhe na secção de anexos, partem 
de alguns pressupostos que serão agora analisados. 
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Nesta secção analisam-se os pressupostos relacionados com as curvas estatísticas que seguem 
as seguintes variáveis: 

1. Procura por unidade de tempo (inclui períodos sem consumo) 
2. Dimensão da Procura (não inclui períodos sem consumo) 
3. Lead Time 

As curvas de probabilidade assumidas pelos modelos para as duas primeiras variáveis são a 
distribuição normal, a distribuição gama e a distribuição de Poisson. No caso do lead time, 
alguns modelos assumem que este é constante. Quando porém os modelos assumem que este 
é variável, abordam a possibilidade de este seguir uma distribuição normal ou gama. Tal 
como referido na secção 3, os testes de aderência estatística mais indicados variam conforme 
o tipo de distribuição. No caso das distribuições normal e gama, recomenda-se a utilização do 
método de Kolmogorov-Smirnov, ao passo que no caso da distribuição de Poisson o 
procedimento mais adequado é realizar o teste do Qui-Quadrado.  

Optou-se no entanto realizar o teste de Kolmogorov-Smirnov também para a distribuição de 
Poisson. As razões que sustentam esta decisão são que, por um lado, simplifica todo o 
processo, uma vez que apenas se necessita de criar um algoritmo de teste e, por outro, os 
resultados do teste são aproximadamente iguais dado que o Microsoft Excel assume sempre 
valores discretos para a distribuição de Poisson no cálculo dos limites de cada intervalo. 

Uma vez que o sucesso dos testes de aderência depende muito da qualidade da informação 
recolhida, foi necessário fazer também aqui uma triagem prévia dos materiais que seriam 
sujeitos ao teste. Decidiu excluir-se do estudo todos os materiais que não apresentassem pelo 
menos dez registos de consumo desde 2003. Assim, em termos de procura por unidade de 
tempo e dimensão da procura foram testados 1652 materiais. 

No caso do lead time, o procedimento foi idêntico, sendo apenas testados materiais que 
tenham sido encomendados pelo menos 10 vezes, ou seja, 1487 materiais. 

O facto dos materiais do armazém seguirem os pressupostos dos modelos será essencial para 
o sucesso da aplicação dos mesmos. Uma vez que a selecção dos modelos será feita ao nível 
do tipo de procura decidiu-se agrupar os resultados dos testes relacionados com a procura de 
acordo com os 4 tipos principais identificados. No entanto, no caso do lead time, uma vez que 
este depende dos fornecedores e não do tipo de procura, os resultados do teste foram 
analisados de uma forma global. 

Para cada material, começou por fazer-se o teste de aderência para um nível de significância 
de 20%. Quando o resultado foi negativo refez-se o teste para um nível de significância 
inferior. Este processo repetiu-se para níveis de significância de 10%, 5% e 1%. Da análise da 
literatura depreende-se que um nível de significância de 20% é muito elevado, sendo que para 
valores inferiores a 1% o teste não deve ser considerado válido. 

As Figuras 12, 13 e 14 demonstram os resultados dos testes de aderência. Em cada gráfico, os 
pontos cinzentos representam os materiais para os quais o teste de aderência deu negativo, 
sendo que os restantes representam os pontos para os quais o resultado de teste de aderência 
foi positivo. Os gráficos à esquerda representam os testes à variável da procura por unidade de 
tempo, sendo que os gráficos à direita demonstram os resultados para a variável da dimensão 
da procura. 

Contrariamente ao que seria de esperar, a distribuição normal (Figura 12) obteve resultados 
satisfatórios nos testes de aderência. Os resultados para a procura por unidade de tempo 
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apontam para uma incidência de cerca de 

31% na procura contínua, 33% na procura intermitente, 48,7% na procura irregular e apenas 
15% na procura errática. 

No caso da dimensão da procura, esta distribuição, os resultados são ainda melhores. O teste 
de aderência foi positivo em cerca de 35% dos materiais com procura contínua, 46% na 
procura intermitente, 42% na procura irregular e 25% na procura errática.  

Quanto à distribuição gama (Figura 13), os resultados do teste foram também satisfatórios. No 
entanto, no caso da procura por unidade de tempo os resultados foram pouco significativos 
para a procura intermitente (2%) e irregular (16%), o que se deve provavelmente ao elevado 
número de períodos sem consumo que estes materiais apresentam. Estranha-se no entanto que 
os resultados da distribuição gama sejam tão inferiores aos da distribuição normal. 
Paralelamente, a distribuição gama obteve resultados muito satisfatórios para os materiais 
com procura errática (43%) e na procura contínua (61%).  

Nos testes efectuados à variável da dimensão da procura, os resultados da distribuição gama 
foram idênticos aos da distribuição normal para a procura contínua (31%) e francamente 
superiores para os restantes tipos de procura. Para a procura intermitente os testes foram 
positivos em 65% dos materiais, sendo que para a procura irregular e errática os resultados 
foram positivos em 62% e 37% dos casos, respectivamente.  

 

 

Figura 12 - Resultados do Teste K-S para a distribuição Normal 

Figura  13 - Resultados do Teste K-S para a distribuição Gama 
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Por fim, os testes à distribuição de Poisson (Figura 14) demonstraram que em termos de 
procura por intervalo de tempo, esta se adequa bem às procuras contínuas e erráticas, com 
resultados de 67% e 70%, respectivamente. Não houve qualquer resultado positivo para a 
procura intermitente e irregular. 

Já na análise da dimensão da procura, os resultados são totalmente opostos. Para a procura 
contínua e errática o resultado dos testes foram parecidos com a distribuição normal, 34% e 
17% respectivamente. No caso da procura irregular e da procura intermitente, a aderência 
desta distribuição foi quase total, com 99,18% e 100%, respectivamente.  

 

 

Concluí-se que as distribuições gama e normal representam boas aproximações da procura por 
unidade de tempo e da dimensão da procura para todos os tipos de procura. A distribuição de 
Poisson é uma boa aproximação para a dimensão da procura no caso da procura intermitente e 
irregular. Em termos de procura por unidade de tempo, esta distribuição deverá apenas ser 
levada em consideração para os materiais com procura contínua ou errática. 

Quanto ao lead time, os resultados obtidos indicam que a distribuição que melhor se adequa é 
a de Poisson (95%), embora esta não seja referida na literatura. A distribuição gama apresenta 
também bons resultados, sendo o teste de aderência positivo em 68% dos casos. A 
distribuição normal é a que apresenta piores resultados, contabilizando apenas 21% de 
resultados positivos. Assume-se então que o lead time pode seguir a distribuição gama ou de 
Poisson. 

Posteriormente, e dado que um dos modelos assume que o intervalo entre consumos segue 
uma distribuição gama, foram também realizados testes de aderência para este parâmetros. Os 
resultados sugerem que este pressuposto é verdadeiro para a população estudada. Para os 
materiais com procura contínua os resultados do teste foram positivos em 52% dos casos, ao 
passo que para a procura intermitente os resultados foram de 69%. Para a procura errática os 
resultados foram positivos em 38% dos casos e para irregular a percentagem de validação foi 
de 64%. 

Os resultados de todos os testes de aderência são apresentados no anexo T. 

Figura  14 - Resultados do Teste K-S para a distribuição de Poisson 
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4.5 Previsão da Procura 

Para além dos pressupostos relacionados com o tipo de procura, a maioria dos modelos parte 
de uma estimativa de procura que pode ser feita segundo um qualquer modelo de previsão. 
Outros porém exigem que esta seja feita por modelos específicos. Nesta secção estudam-se os 
modelos de previsão, através de uma análise comparativa baseada nas duas medidas de erro 
mais referenciadas na literatura: o erro médio absoluto (MAD) e o erro quadrático médio 
(MSE). 

A diferença entre estas duas medidas de erro prende-se com a importância que dão aos erros 
de maiores dimensões. Ao passo que o MAD atribui pesos iguais a todos os erros, o MSE 
atribui pesos exponencialmente superiores aos erros maiores. 

Os modelos seleccionados para comparação são a média anual (modelo usado actualmente no 
armazém), a média móvel (modelo predefinido para as previsões via SAP) e os modelos mais 
sugeridos na literatura, ou seja, o amortecimento exponencial, o modelo de Croston e o 
modelo de Croston com a modificação de Syntetos & Boylan (2005). 

Para as variantes do modelo de Croston e para o Amortecimento Exponencial utilizou-se uma 
constante de amortecimento de 0.15, que é a que a literatura dedicada ao tema usa 
normalmente como referência. 

Foi excluído da análise o modelo proposto por Willemain (2004), uma vez que este assume 
que a procura é estacionária e pode ser descrita por uma cadeia de Markov. Uma vez que se 
prevê um aumento de produção da refinaria no curto/médio prazo, implementar um modelo de 
gestão de stocks baseado neste tipo de previsão iria provocar necessariamente rupturas de 
materiais no futuro. Ao mesmo tempo, este modelo faz uso de um algoritmo de geração de 
valores aleatórios de procura para determinar a curva da procura durante o lead time, o que se 
considera não ser o mais aconselhável.   

Para se comparar os modelos de previsão, dividiu-se o intervalo de tempo entre 1 de Janeiro 
de 2003 e 31 de Dezembro de 2010 em dois períodos, um para servir de base para os modelos 
de previsão (1 de Janeiro de 2003 até 31 de Dezembro de 2009) e o outro para calcular os 
erros da previsão com os dados reais da procura (1 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 
2010). 

Para cada material, foi feita uma estimativa de procura diária segundo cada um dos modelos e, 
posteriormente, calculado o erro médio da estimativa ao longo do ano. Por fim, para cada 
material seleccionou-se o modelo de previsão que, segundo cada uma das medidas de erro, 
apresentou um erro acumulado inferior ao longo do ano. 

Tal como nos testes de aderência estatística, a análise dos resultados deve ser feita por tipo de 
procura, uma vez que os modelos de previsão serão usados nos modelos de gestão de stocks e 
estes serão seleccionados de acordo com o tipo de procura. Também aqui foram usados os 
mesmos 1652 materiais que contabilizam pelo menos 10 saídas no período de 8 anos 
estudado. Os resultados do teste de comparação dos modelos de previsão encontram-se 
expressos na Tabela 9, onde, para cada tipo de procura, se indica a percentagem de materiais 
para os quais cada modelo apresenta melhores resultados que todos os outros.  
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Tipo de 
Procura 

Melhor Modelo de Previsão 
Medida de Erro 

MSE MAD 

Errática 

Amortecimento Exponencial 13,85% 32,82% 

Croston Originial 14,87% 42,56% 

Croston Modificado 36,92% 24,62% 

Média Móvel 0,00% 0,00% 

Média Anual 34,36 0,00% 

Irregular 

Amortecimento Exponencial 14,41% 17,12% 

Croston Originial 14,41% 52,25% 

Croston Modificado 33,33% 30,63% 

Média Móvel 0,00% 0,00% 

Média Anual 37,84% 0,00% 

Contínua 

Amortecimento Exponencial 15,04% 29,50% 

Croston Originial 17,99% 45,72% 

Croston Modificado 26,84% 24,78% 

Média Móvel 0,00% 0,00% 

Média Anual 40,12% 0,00% 

Intermitente 

Amortecimento Exponencial 15,98% 25,20% 

Croston Originial 20,29% 37,70% 

Croston Modificado 31,15% 36,48% 

Média Móvel 0,00% 0,00% 

Média Anual 32,58% 0,61% 

 

O primeiro resultado que ressalta à vista é que o método utilizado pelo SAP, a média móvel, é 
pior do que todos os outros métodos de previsão, independentemente da medida de erro 
escolhida. 

O amortecimento exponencial apresenta sempre melhores resultados quando a medida de erro 
utilizada é o MAD, sem no entanto ser o melhor modelo para nenhum tipo de procura. 

O modelo utilizado actualmente no armazém, a média anual, apresenta resultados muito 
fracos se o erro for medido pelo MAD. No entanto, se o MSE for utilizado como medida de 
erro, os resultados são bem distintos, sendo o melhor para todos os tipos de procura, com a 
excepção da procura errática. 

Tabela 9 – Comparação dos Modelos de Previsão  
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y = 14,349x2 - 3,7043x + 4,2919

R² = 0,9996

4,04
4,05
4,06
4,07
4,08
4,09

4,1
4,11
4,12
4,13
4,14
4,15

0,05 0,1 0,15 0,2

MAD médio

Constante de Amortecimento (α)

Outro resultado interessante prende-se com a comparação dos resultados do modelo de 
Croston original e a modificação de Syntentos & Boylan. O primeiro apresenta melhores 
resultados quando se usa o MAD, mas o segundo mostra-se mais eficiente quando o MSE é 
escolhido como medida de erro. Outro factor importante, e que não se encontra expresso nas 
tabelas apresentadas, é que se retirarmos a modificação de Syntetos & Boylan da análise, o 
modelo de Croston original passa a ser o melhor modelo para os materiais que anteriormente 
apresentavam melhores resultados com o modelo modificado. De facto, as previsões 
efectuadas com o modelo modificado são sempre muito próximas do modelo original. 

Se considerarmos o modelo de Croston original e o modelo de Croston modificado como 
sendo o mesmo modelo de previsão, chegamos à conclusão que este modelo é o que apresenta 
melhores resultados para todos os tipos de procura, independentemente da medida de erro 
escolhida. 

Assim, e uma vez que o modelo original é o mais referenciado na literatura e é o que mais 
resultados práticos apresentou no passado em situações semelhantes a esta, optou-se por 
escolher este como o modelo de previsão a utilizar para todos os materiais, nos modelos que 
necessitem de estimativas da procura. Outro factor preponderante na decisão foi a 
possibilidade de implementar este modelo através do SAP, caso seja necessário, na fase de 
implementação dos modelos. 

Após escolhido o modelo, falta apenas determinar o valor da constante de amortecimento que 
optimiza os resultados da previsão. Para isso, foi efectuado um processo semelhante ao da 
comparação dos modelos de previsão, sendo que agora se compara os valores de erro 
acumulado para valores de constante de amortecimento entre 0.05 e 0.20, tal como sugerido 
na literatura. Para simplificar a análise, utilizou-se apenas o MAD como medida de erro. 

Os valores médios do MAD dos 1652 materiais, para cada valor da constante de 
amortecimento (α), foram calculados, permitindo posteriormente calcular o valor de α que 
optimiza a previsão. Esta optimização foi feita através da regressão polinomial, tal como 
demonstra a Figura 15. 

 
α MAD 

0.05 4.142355 

0.1 4.066269 

0.12 4.053143 

0.13 4.052045 

0.14 4.054375 

0.15 4.059885 

0.2 4.125008 

 

 

 

 

 

 

O valor óptimo de α é de 0,1291. Note-se que este valor é calculado através da equação da 
regressão polinomial, daí o valor de MAD obtido ser inferior ao valor real calculado para 

α 

óptimo 0.129079 

MAD 4.052827 

Figura 15 – Determinação da constante de amortecimento que optimiza o 

modelo de Croston 
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. = 0.13. De modo a simplificar o processo de previsão da procura, pensando já na 
implementação do modelo no futuro por parte dos colaboradores do armazém, o valor 
escolhido para a constante de amortecimento foi de 0,13. 

4.6 Simulação dos Modelos de Gestão de Stocks 

Efectuados os testes aos pressupostos dos modelos e comparados os modelos de previsão, 
tornou-se possível determinar quais os modelos de gestão de stocks que seriam sujeitos à 
simulação. 

Um dos pressupostos mais importantes prende-se com a utilização dos custos de ruptura de 
cada material para definir os parâmetros de gestão. Uma vez que não foi possível obter estes 
custos, todos os modelos que requerem a sua utilização foram excluídos. 

Da análise dos resultados dos testes de aderência pode-se concluir que a distribuição normal 
se adequa bem a todos os tipos de procura, assim como a distribuição gama. No entanto, a 
distribuição gama apresentou resultados abaixo do esperado nos casos da procura intermitente 
e irregular para a variável da dimensão da procura. Mesmo assim, e uma vez que é a 
distribuição mais referenciada na literatura, optou-se por incluir os modelos que assumem que 
a dimensão da procura segue uma distribuição gama. 

No caso da distribuição de Poisson, os testes de aderência revelam que esta se deve aplicar à 
procura intermitente e irregular em termos de dimensão da procura. No caso da procura por 
unidade de tempo esta distribuição é apenas aconselhada para as procuras errática e contínua. 
O único modelo que apresenta a curva de Poisson e que não havia sido excluído devido à 
utilização dos custos de ruptura é o proposto por Porras (2008), sendo que neste caso o 
parâmetro utilizado é a procura durante o lead time (procura por unidade de tempo). Este 
modelo foi testado para todos os tipos de procura mas os resultados só foram levados em 
consideração para as procuras errática e contínua. 

Quanto ao lead time e ao intervalo entre consumos, os resultados dos testes foram positivos, 
pelo que nenhum modelo foi excluído com base nestes parâmetros. 

Uma vez que o método de previsão de Willemain (2004) foi excluído do estudo, os modelos 
que nele se baseiam foram também postos de parte. 

O modelo proposto por Dunsmuir (1989) foi excluído da análise dado que não foi possível 
obter uma tabela essencial à sua resolução. O artigo que contém essa tabela, escrito em 1984, 
foi impossível de obter. 

A Tabela 10 apresenta a razão que levou à exclusão de cada um dos modelos. 

 

Tabela 10 – Modelos de gestão de stocks excluídos após a análise aos pressupostos 

Autor Política de Gestão de Stocks Motivo de exclusão 

Dunsmuir (1989) (s,Q) Tabela inacessível 

Zipkin (2000) (S-1,S) 
Custos de Ruptura 

Poisson (Procura Mensal) 

Silver,Pyke & Peterson (1998) (s,Q) Poisson (Procura Lead Time) 

Porras (2008) (s,Q) – Previsão Willemain Modelo de Previsão utilizado 
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Gomes (2008) (s,S) Modelo de Previsão utilizado 

Babai, Teunter & Syntetos 
(2010) 

(T,s,S) – Heurística de 
Aproximação Normal 

Custos de Ruptura 

Babai, Teunter & Syntetos 
(2010) 

(T,s,S) – Heurística de 
Aproximação de Potência 

Custos de Ruptura 

Babai, Teunter & Syntetos 
(2010) 

(T,s,S) – Heurística de 
Aproximação de Naddor 

Custos de Ruptura 

 

Para simplificar a análise, os modelos que foram seleccionados para a simulação serão 
também identificados por um código (número de 1 a 11). No caso do modelo actual e dos 
modelos tradicionais de gestão de stocks optou-se por efectuar as previsões da procura com 
base na média anual desde 2003, uma vez que é essa a base destes modelos. Para os restantes, 
fez-se a previsão de acordo com o método de Croston. A Tabela 11 apresenta a 
correspondência entre os modelos seleccionados e o seu código. 

 

Tabela 11 – Modelos incluídos na simulação 

Código Autor Política de Gestão de Stocks Curva Procura Previsão 

1 Modelo Actual (s,S) Normal Média Anual 

2 Modelo Tradicional (T,S) Normal Média Anual 

3 Modelo Tradicional (s,Q) Normal Média Anual 

4 Zipkin (2000) (s,Q) Normal Croston 

5 Zipkin (2000) (s,Q) Gama Croston 

6 
Strijbosch, Heuts & 

Van der Schoot (2000) 
(s,Q) - Croston 

7 Porras (2008) (s,Q) Normal Croston 

8 Porras (2008) (s,Q) Gama4 Croston 

9 Porras (2008) (s,Q) Poisson Croston 

10 Segerstedt (1994) (T,Q) Gama Croston 

11 Léven (2004) (T,Q) Gama Croston 

 

Uma vez seleccionados os modelos, restava apenas definir em que moldes seria realizada a 
simulação. A abordagem escolhida foi a ex-ante, uma vez que é a que possibilita uma análise 
científica mais apurada e se assemelha melhor à realidade. Decidiu-se então dividir o 
intervalo temporal em dois períodos. 

                                                 
4 Embora esta distribuição de probabilidades não tenha sido testada, optou-se por também se incluir a 

distribuição gama na simulação, devido aos resultados dos testes de aderência 
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O ideal seria efectuar a simulação para um período de 4 anos, de modo a estudar 1 ciclo 
completo de saída de stock, no entanto a necessidade de se utilizar previsões mais acuradas 
ditou o encurtamento deste período para 3 anos. Recorde-se que os materiais estudados nesta 
fase apresentaram pelo menos 2 saídas nos últimos 8 anos, pelo que em 4 anos é expectável 
que todos os materiais apresentem pelo menos uma saída. O intervalo entre 1 de Janeiro de 
2003 e 31 de Dezembro de 2007 foi usado para efectuar as previsões da procura, ao passo que 
o período compreendido entre 1 de Janeiro de 2008 e 31 de Dezembro de 2010 serviu para 
testar os modelos, fazendo uso dos dados reais da procura. 

Uma limitação da simulação efectuada é que apenas existem dados do stock actual, não sendo 
possível saber qual era o nível do stock a 1 de Janeiro de 2008. Assim, o nível de stock a 1 de 
Janeiro de 2008 foi definido como sendo igual ao actual. 

Os resultados dos modelos foram expressos em termos de: 

• Custos Totais (Custos de Encomenda + Custos de Posse) nos 3 anos de simulação 
• Custos Totais Anuais (Média Anual dos Custos Totais) 
• Custo de Encomendas Médio (Média Anual dos Custos de Encomenda) 
• Custos de Posse Médios (Média Anual dos Custos de Posse) 
• Nº Médio de Encomendas (Média Anual do número de encomendas) 
• Taxa de Serviço Real de cada grupo de material (Matriz ABCxVED) 
• Percentagem dos custos totais de cada grupo de material (Matriz ABCxVED) 

Os resultados são analisados de forma independente para cada tipo de procura, de modo a 
possibilitar a escolha do melhor modelo para cada um. O facto de o número de encomendas 
ser incorporado no resultado da simulação deve-se à necessidade de avaliar possíveis 
implicações dos modelos de gestão de stock a nível de recursos humanos. 

A taxa de serviço utilizada corresponde a: 

  

1�2�	��	�����ç� = Número	de	unidades	pedidas	respondidas	no	mesmo	diaNúmero	de	unidades	pedidas  

 

4.6.1 Dados de Entrada 

Os dados dos materiais necessários à simulação, de acordo com os requisitos do algoritmo e 
dos próprios modelos de gestão de stocks, foram: 

• Número SAP 
• Custo unitário 
• Custo Anual de Posse 
• Custo Fixo de Encomenda 
• Classificação de Valor Económico 
• Classificação de Criticidade 
• Tipo de Procura 
• Valor Esperado do lead time  
• Desvio Padrão do lead time 
• Valor Esperado do Intervalo entre Consumos 
• Desvio Padrão do Intervalo entre Consumos 
• Intervalo desde o último consumo (a 1 de Janeiro de 2008) 
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• Valor Esperado da dimensão da Procura (a 1 de Janeiro de 2008) 
• Desvio Padrão da dimensão da procura (a 1 de Janeiro de 2008) 
• Nível Actual de Stock 
• Dados dos consumos diários entre 1 de Janeiro de 2008 e 31 de Dezembro de 2010 

 

O custo fixo de encomenda para todos os materiais foi de €70 e o custo anual de posse 
correspondeu a 14,5% do valor unitário. Estes valores foram definidos pela Galp Energia. 

Existem materiais que não foram encomendados desde 2003, não havendo portanto registos 
do lead time. Nestes casos, em consonância com a gestão do armazém, decidiu-se atribuir o 
valor esperado e o desvio padrão do lead time a partir dos dados dos materiais similares, de 
acordo com o código MESC. Embora esta aproximação possa em alguns casos ser grosseira, 
considera-se que materiais que façam parte dos mesmos grupos MESC são adquiridos a 
fornecedores com características similares e que portanto respeitam prazos idênticos. 

Já que durante a simulação os valores das previsões são actualizados, foi necessário calcular 
as previsões para cada mês, com base na informação disponível até essa data. Assim, por 
exemplo, se durante a simulação o algoritmo for rever as previsões da procura diária em 
Janeiro de 2009, o valor utilizado será o valor obtido através do modelo de Croston com os 
dados da procura até Dezembro de 2008. 

De modo a simplificar este processo, todos os cálculos foram efectuados a priori e 
introduzidos no programa de simulação como dados de entrada do sistema. Foram feitas 
previsões para todos os meses entre Janeiro de 2008 e Dezembro de 2010. As variáveis 
sujeitas a previsão foram: 

• Procura Diária (Croston) 
• Procura Mensal (Croston + Equações de Clark) 
• Procura Anual (Croston + Equações de Clark) 
• Procura no lead time (Croston + Equações de Clark) 

Uma vez que se pretende comparar todos os modelos com a metodologia utilizada 
actualmente, foram introduzidos também os dados relativos à previsão anual da procura com 
base na média aritmética dos consumos anuais desde 2003. Para todas as variáveis, a previsão 
foi expressa em termos de valor esperado (µ), desvio padrão (σ) e, no caso da procura diária, 
erros médio absoluto (MAD). 

4.6.2 Algoritmo de Simulação 

O algoritmo de simulação criado teve como objectivo transcrever da forma mais fiel possível 
o dia-a-dia do armazém. A implementação foi feita usando o Microsoft Excel e a linguagem 
de programação Visual Basic. Não foram simulados os materiais com procura singular ou 
unitária. 

Antes de iniciar a simulação, o programa criado pedia para serem definidos os seguintes 
parâmetros: 

• Grupos de Material a simular (Matriz ABCxVED) 
• Modelo de gestão de stocks a aplicar a cada tipo de procura 
• Taxa de Serviço alvo para cada grupo de material (Matriz ABCxVED) 
• Periodicidade (dias) de revisão do nível de stock (Matriz ABCxVED) 
• Periodicidade (meses) de revisão dos parâmetros de gestão (Matriz ABCxVED)  



    

Na Figura 16 é apresentado o fluxograma do algoritmo de simulação criado.

O primeiro passo do prog
Seguidamente, a simulação processa
dias, são verificadas as chegadas de encomendas de fornecedores, com a consequente 
actualização do stock físico. Este stock é primeiramente direccionado para responder aos 
eventuais pedidos pendentes das fábricas.

Posteriormente, caso existam
pedidos das fábricas, o sistema verifica 
o nível de stock físico e responde às 
necessidades, caso exista stock 
suficiente. Note-se que estes pedidos 
são originados de acordo com o mapa 
da procura real neste período. Caso 
exista ruptura de material, o sistema 
regista o número de unidades em 
ruptura. 

De acordo com a periodicidade de 
revisão de stock e com a p
gestão de cada modelo, o sistema define 
se existe necessidade de lançar 
encomendas. Caso isto se verifique, a 
encomenda chegará ao armazém L dias 
após o pedido, sendo L o valor esperado 
do lead time de cada material. Os 
parâmetros de gestão de c
são também calculados, de acordo com 
os dados inseridos no início pelo utilizador.

 

  

4.6.3 Resultados Obtidos

Os resultados das diversas simulações 
a este relatório. Para cada simulação 
os dados de entrada do sistema

Uma vez que se pretende seleccionar o melhor modelo de gestão de stocks para cada tipo de 
procura, são também apresentados os resultados in
cada tipo de procura. 

A primeira ronda de simulações teve o objectivo de comparar a performance do modelo actual 
com as restantes alternativas, tendo como ponto de partida a mesma taxa de serviço alvo 
(TSA = 95%) para todos os grupos de 
(MRP = 15 dias) e de revisão dos parâmetros de gestão (
seus resultados foram extremamente fracos, comparativamente aos restantes modelos, não são 
apresentados no relatório os dados relativos aos modelos 10 e 11. 
resultados obtidos nesta fase
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Na Figura 16 é apresentado o fluxograma do algoritmo de simulação criado.

O primeiro passo do programa é calcular os parâmetros de gestão iniciais do modelo. 
Seguidamente, a simulação processa-se para cada um dos dias do período de análise.
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Uma vez que se pretende seleccionar o melhor modelo de gestão de stocks para cada tipo de 
procura, são também apresentados os resultados individuais de cada grupo de material para 

A primeira ronda de simulações teve o objectivo de comparar a performance do modelo actual 
com as restantes alternativas, tendo como ponto de partida a mesma taxa de serviço alvo 
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Na Figura 16 é apresentado o fluxograma do algoritmo de simulação criado. 

rama é calcular os parâmetros de gestão iniciais do modelo. 
do período de análise.Todos os 

dias, são verificadas as chegadas de encomendas de fornecedores, com a consequente 
físico. Este stock é primeiramente direccionado para responder aos 

podem se consultados em documento separado, anexo 
um relatório que contém no topo da folha 

os resultados globais da simulação. 

Uma vez que se pretende seleccionar o melhor modelo de gestão de stocks para cada tipo de 
dividuais de cada grupo de material para 

A primeira ronda de simulações teve o objectivo de comparar a performance do modelo actual 
com as restantes alternativas, tendo como ponto de partida a mesma taxa de serviço alvo 

, a mesma periodicidade de revisão de stock 
12 meses). Uma vez que os 

seus resultados foram extremamente fracos, comparativamente aos restantes modelos, não são 
A Tabela 12 resume os 

, apontando para cada um dos campos o modelo correspondente. 

Algoritmo de simulação (tarefas diárias 

do armazém) 
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Tabela 12 – Resumo dos resultados da Simulação (TSA = 95 %, MRP = 15, PRP = 12) 

Tipo de 
Procura 

Custo de Posse Anual Taxa de Serviço Real 

Mais Baixo Mais Alto Mais Baixo Mais Alto 

Geral Zipkin Normal (4) 
 Strijbosch, Heuts & 
Van der Schoot (6) 

R. Periódica 
Tradicional 

(2) 

Strijbosch, 
Heuts & Van 

der Schoot (6) 

Errática Zipkin Normal (4) 
Strijbosch, Heuts & 
Van der Schoot (6) 

Todos os modelos 

Irregular Zipkin Normal (4) 
Strijbosch, Heuts & 
Van der Schoot (6) 

R. Periódica 
Tradicional 

(2) 

Strijbosch, 
Heuts & Van 

der Schoot (6) 

Contínua 
R. Periódica 

Tradicional (2) 
Zipkin Gama (5) Todos os modelos 

Intermitente 
R. Periódica 

Tradicional (2) 
Modelo Actual (1) 

R. Periódica 
Tradicional 

(2) 

Strijbosch, 
Heuts & Van 

der Schoot (6) 

 

Desta análise inicial ressalta imediatamente um padrão de resultados que aponta para duas 
zonas distintas de performance dos modelos. Para os materiais com saída mais frequente, 
procura contínua e errática, os modelos apresentam taxas de serviço reais semelhantes, sendo 
que os resultados apontam para valores de 100% em todos os grupos de materiais, excepto no 
grupo CD da procura contínua (99%). Em termos de custos, todos os modelos apresentam 
valores muito semelhantes.  

Quando a frequência de saída é menor, procura irregular e intermitente, os resultados dos 
modelos diferem muito, quer em termos de custos quer em termos de taxas de serviço. O 
modelo 6 é claramente o que se comporta melhor em termos de taxas de serviço, sendo que 
para isso sobrecarrega um pouco o stock a nível de custos, especialmente na procura irregular. 
O modelo 2, embora apresente custos de posse baixos, apresenta taxas de serviço muito 
reduzidas. O modelo 5, embora apresente taxas de serviço reais um pouco inferiores ao 
modelo 6, consegue baixar muito os custos de ruptura, nomeadamente na procura irregular. 
Os resultados obtidos indicam que a configuração do sistema que, nestas condições, permite 
um melhor balanceamento dos custos de posse e das taxas de serviço é apresentada na Tabela 
13. 

 

Tabela 13 – Configuração ideal do sistema (TSA = 95%) 

Tipo de Procura Modelo 

Errática   Zipkin Normal (4) 

Irregular Zipkin Gama (5) 

Contínua R. Periódica Tradicional (2) 

Intermitente Strijbosch, Heuts & Van der Schoot (6) 
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É no entanto necessário testar se estes modelos respondem de uma forma satisfatória quando 
se pretende aumentar as taxas de serviço. Assim, foi efectuado uma nova ronda de 
simulações, tendo agora uma taxa de serviço alvo de 99%. 

O resumo dos resultados obtidos encontra-se na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Resumo dos resultados da Simulação (TSA = 99 %, MRP = 15, PRP = 12) 

Tipo de Procura 
Custo de Posse Anual Taxa de Serviço Real 

Mais Baixo Mais Alto Mais Baixo Mais Alto 

Geral 
Zipkin Normal 

(4) 

Strijbosch, Heuts 
& Van der 
Schoot (6) 

R. Periódica 
Tradicional 

(2) 

Strijbosch, 
Heuts & Van 

der Schoot (6) 

Errática 
Porras Normal 

(7) 
R. Periódica 

Tradicional (2) 
Todos os Modelos 

Irregular 
Zipkin Normal 

(4) 
R. Periódica 

Tradicional (2) 

R. Periódica 
Tradicional 

(2) 

Strijbosch, 
Heuts & Van 

der Schoot (6) 

Contínua 
Porras Poisson 

(9) 
Zipkin Gama  

(5) 
Todos os Modelos 

Intermitente 
Zipkin Normal 

(4) 
Modelo Actual  

(1) 

R. Periódica 
Tradicional 

(2) 

Strijbosch, 
Heuts & Van 

der Schoot (6) 

 

Os resultados obtidos revelam que a configuração do sistema que, nestas condições, permite 
um melhor balanceamento dos custos de posse e das taxas de serviço é a apresentada na 
Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Configuração ideal do sistema (TSA = 99%) 

Tipo de Procura Modelo 

Errática   Porras Normal (7) 

Irregular Zipkin Gama (5) 

Contínua Porras Poisson (9) 

Intermitente Strijbosch, Heuts & Van der Schoot (6) 

4.6.4 Sistema Proposto 

As conclusões retiradas até este momento apontam para uma alteração dos modelos de gestão 
de stocks em todos os grupos de materiais. Os modelos 5 e 6 são os que melhores resultados 
proporcionam na procura irregular e intermitente, respectivamente. No caso da procura 
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Tabela 17 – Taxa de Serviço Real para 

TSA=95% (Sistema Proposto) 

 V E D 

A 100% 99% 99% 

B 97% 99% 99% 

C 99% 98% 96% 

Tabela 18 – Taxa de Serviço Real para 

TSA=95% (Modelo Actual) 

 V E D 

A 99% 97% 96% 

B 95% 97% 97% 

C 98% 98% 96% 

contínua, não se torna muito claro qual dos modelos apresenta melhores resultados, uma vez 
que os resultados obtidos para as duas rondas de simulação foram muito parecidos para todos 
os modelos. Não parece no entanto que, no caso destes dois tipos de procura, algum dos 
modelos justifique o esforço necessário a uma alteração do sistema de gestão de stocks. 
Assim, em consonância com a gestão do armazém, optou-se por manter o modelo actual para 
estes dois tipos de procura e implementar as alterações ao nível dos materiais com procura 
irregular e intermitente. No caso da procura intermitente e irregular decidiu-se alterar os 
modelos de gestão de stocks de acordo com os resultados da simulação. A configuração 
escolhida foi a apresentada na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Modelos Seleccionados para implementação 

Tipo de Procura Modelo 

Errática Modelo Actual (1) 

Irregular Zipkin Gama (5) 

Contínua Modelo Actual (1) 

Intermitente Strijbosch, Heuts & Van der Schoot (6) 

 

Comparando esta configuração com o modelo actual, os custos médios de posse descem 
4,8%. As Tabelas 17 e 18 apresentam as taxas de serviço reais obtidas na simulação para o 
modelo actual e para o sistema proposto. 

 

 

 

 

Como se pode comprovar, este sistema proporciona a obtenção de taxas de serviço superiores 
ao actual para todos os grupos de materiais, excepto para os materiais dos grupos CE e CD. 
Um facto que suscitou alguma surpresa relaciona-se com os valores da taxa de serviço 
proporcionados pelo modelo actual, os quais são superiores ao que seria de esperar. Embora 
não existam dados quanto às taxas de serviço reais do armazém nos últimos 3 anos, os valores 
obtidos pela simulação parecem indicar que o modelo actual deveria estar a proporcionar 
melhores resultados do que os que se verificam na realidade. 

A razão para esta discrepância entre o modelo simulado e o modelo real parece estar 
associada aos parâmetros de gestão utilizados actualmente no armazém. É possível extrair do 
SAP os parâmetros actuais de stock mínimo e máximo de cada um dos materiais e compará-
los com os que são calculados através das fórmulas apresentadas na literatura. Os resultados 
demonstram que na maioria dos casos estes parâmetros não correspondem aos calculados, o 
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Tabela 20 – Periodicidade de Revisão do 

Stock (dias) 

 V E D 

A 7 15 15 

B 15 30 30 

C 15 30 30 

Tabela 19 – Periodicidade de Revisão dos 

Parâmetros de gestão (meses) 

 V E D 

A 3 3 3 

B 3 6 6 

C 3 6 12 

que se deve aos acertos que são efectuados pelos colaboradores do armazém sempre que 
efectuam estes cálculos. 

Assim, e em consonância com a gestão do armazém, decidiu-se recalcular também os 
parâmetros de todos os materiais com procura contínua e errática, de forma a garantir a 
obtenção das taxas de serviço pretendidas. Consegue-se assim também um melhor controlo de 
gestão, uma vez que se sabe exactamente como cada um dos parâmetros foi calculado. 

Um dos objectivos do novo sistema de gestão de stocks é definir taxas de serviço diferentes 
para cada grupo de materiais. Note-se que a taxa de serviço real depende da taxa de serviço 
alvo, sem que no entanto seja possível definir matematicamente uma relação entre as duas 
variáveis. Por recomendação da gestão do armazém foi definido que as taxas de serviço 
seriam atribuídas unicamente de acordo com a criticidade dos materiais. Para os materiais 
vitais (V) a taxa de serviço alvo será de 97,5%, para os essenciais (E) será de 95%, ao passo 
que para os materiais menos críticos, os desejáveis (D), será de apenas 90%. 

Os resultados da simulação, quando atribuídas estas taxas de serviço aos diversos grupos, 
apontam para uma ligeira subida dos custos de posse (0,25%) e a manutenção das taxas de 
serviço dentro dos mesmos níveis percentuais. 

Apesar de estes valores não indicarem nenhuma diferença considerável com a alteração das 
taxas de serviço alvo, entende-se que desta forma se garantem resultados mais consistentes no 
futuro. Ao atribuir estas taxas de serviço, o gestor está a assumir que a taxa de serviço dos 
equipamentos deve ser proporcional à sua criticidade, não podendo nunca ter a certeza 
absoluta de que isso se irá verificar na prática. Convém não esquecer que estes resultados se 
relacionam com o período entre 2008 e 2011, não sendo claro que no futuro o sistema se 
comportará exactamente da mesma forma. 

É também necessário definir a periodicidade de revisão do stock e de cálculo dos parâmetros 
de gestão. Foi definido, em consonância com a gestão do armazém, que a periodicidade de 
revisão dos parâmetros de gestão seria definida de acordo com a importância de cada grupo de 
materiais. Quanto à revisão do stock, que actualmente é feita a cada 15 dias para todos os 
materiais, decidiu-se que deveria passar a ser feita de forma diferente, de modo a garantir um 
controlo mais apertado dos grupos mais importantes. Assim, decidiu-se implementar um 
sistema de gestão de stocks com a seguinte configuração apresentada nas Tabelas 19 e 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A simulação efectuada com estes parâmetros revelou que, em termos de taxas de serviço, as 
diferenças não são perceptíveis. Quanto aos custos, verifica-se uma ligeira descida a nível 
global do sistema. 
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Tabela 21 – Taxa de Serviço Real (Modelo 

Implementado) 

 V E D 

A 100% 98% 98% 

B 99% 98% 98% 

C 98% 98% 96% 

O modelo proposto, com todos os parâmetros optimizados, leva a resultados francamente 
melhores em termos de taxas de serviço e ainda proporciona a redução dos custos de stock 
dos materiais estudados. No entanto, a sua aplicação em SAP obrigaria a uma alteração do 
funcionamento do armazém, uma vez que os modelos seleccionados para as procuras 
intermitentes e irregulares seguem uma política (s,Q) diferente da usada actualmente (s,S). 

Testou-se por isso uma solução que utilizasse uma política de gestão de stocks semelhante à 
do armazém, de modo a verificar se seria justificável a alteração do modo de actuação do 
armazém. Esta solução consiste em adaptar os modelos escolhidos para a procura intermitente 
e irregular a uma política (s,S). O valor de stock mínimo corresponde ao ponto de encomenda 
calculado por cada um dos modelos, ao passo que o valor de stock máximo é dado pela soma 
do ponto de encomenda e da quantidade de encomenda. 

Os resultados obtidos através da simulação apontam uma descida de 2,9% dos custos de 
posse, comparativamente ao modelo actual. As taxas de serviço obtidas são apresentadas na 
Tabela 21. 

 

 

 

 

 

 

Estes resultados são globalmente inferiores comparativamente aos obtidos com a política 
(s,Q) mas francamente superiores aos verificados hoje em dia no armazém. Assim, e dada a 
maior facilidade de implementação, foi este o sistema escolhido. 

A simulação dos sistemas não incluiu os materiais com procura inexistente ou singular, sendo 
ainda necessário decidir o que fazer com estes materiais. No caso dos materiais que não 
registaram saídas nos últimos 8 anos será necessário efectuar um estudo posterior para aferir 
da sua importância para o armazém. Caso se verifique uma saída de algum destes materiais no 
futuro, este deve passar a ser incluído na política escolhida para os materiais com procura 
singular. Estes foram incorporados na política dos materiais com saída intermitente, sendo 
que a previsão da procura foi efectuada com o pressuposto de que o intervalo entre consumos 
é igual a 4 anos.  

4.7 Implementação dos Modelos de Gestão de Stocks 

Foram redefinidos os parâmetros para os 9471 materiais estudados, de acordo com os novos 
modelos e parâmetros. Existem 6059 materiais para os quais o stock máximo é agora inferior 
ou igual ao anterior, sendo que para os restantes 3412 este parâmetro passou a ser superior. 

O gestor do armazém consegue controlar as subidas do stock mas as descidas são 
determinadas pelas necessidades das unidades produtivas. Assim, quando se introduzem 
novos parâmetros existe um efeito de aumento do valor de stock provocado pela subida dos 
parâmetros de gestão, o qual será compensado gradualmente pela descida do stock dos 
materiais cujo ponto máximo é agora inferior. 

Uma vez que se usa agora o modelo de Croston para definir os parâmetros de gestão, é 
possível utilizar as previsões de consumo e os novos parâmetros de gestão para estimar como 
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variará o valor de stock no futuro. Foram testadas três estratégias de implementação, as quais 
se distinguem nos prazos de introdução dos novos parâmetros, sabendo-se à partida que a 
gestão do armazém pretende que as alterações sejam implementadas no prazo máximo de um 
ano.  

A Tabela 22 resume cada uma das estratégias testadas. 

Tabela 22 – Estratégias testadas para a fase de implementação 

Estratégia 

Entrada em vigor dos novos Parâmetros (Meses) 

Novo Stock 
Máximo Inferior 

Novo Stock Máximo Superior 

Criticidade V Criticidade E Criticidade D 

1 0 0 0 0 

2 0 3 6 9 

3 0 0 6 6 

 

De modo a reduzir os custos de stock, foram implementadas imediatamente as alterações nos 
materiais onde se sabe que os níveis de stock irão baixar. Assim, a diferença entre as 
estratégia testadas prende-se com os prazos de implementação dos parâmetros dos materiais 
cujo stock máximo será agora superior e que consequentemente irão provocar aumento do 
stock no futuro. Na Figura 17 é apresentado um o gráfico onde se pode perceber os efeitos 
que cada estratégia exerce no stock do armazém, num horizonte temporal de 4 anos e meio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como seria de esperar, a introdução imediata de todos os parâmetros (estratégia 1) provoca 
um aumento do stock no curto prazo, o qual será lentamente compensado até voltar aos níveis 
normais em 2014. Embora a estratégia 1 seja a que garante melhores taxas de serviço, 
desaconselha-se a sua aplicação uma vez que os níveis de stock irão subir rapidamente para 
valores acima dos 14 milhões de euros, o que vai contra as exigências da gestão da refinaria e 

Figura  17 – Previsão dos Efeitos da Alteração dos Parâmetros de Gestão 
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dos objectivos do projecto. O valor do stock deverá permanecer sempre abaixo deste limite de 
14 milhões de euros.  

A segunda estratégia, que prevê a introdução dos novos parâmetros em 4 fases, proporciona 
uma descida inicial do valor do stock, motivada pela introdução dos parâmetros para os 
materiais cujo stock máximo é agora inferior ao usado anteriormente. A introdução faseada 
dos parâmetros dos restantes materiais, começando pelos mais críticos para assegurar maiores 
taxas de serviço, provoca o aumento gradual do stock até meados de 2012, altura em que é 
atingido o nível máximo de 14 milhões de euros.  

A estratégia 3 apresenta uma vantagem imediata em relação às restantes, uma vez que garante 
melhores taxas de serviço nos materiais mais críticos (comparando com a estratégia 2) e 
mantém o stock em níveis mais baixos (comparando com a estratégia 3). O aumento inicial do 
valor do stock é rapidamente compensando pelo retardar da implementação dos novos 
parâmetros das classes de criticidade E e D para o 6º mês. Assim, no final do ano de 2011 o 
valor de stock das estratégias 2 e 3 é aproximadamente o mesmo, sendo que durante o ano de 
2012 a estratégia 2 apresenta valores superiores, fruto da implementação mais tardia dos 
parâmetros dos materiais menos críticos.  

As diferenças entre as 3 estratégias estudadas são pouco significativas após o início de 2013, 
prevendo-se que o valor do stock estabilize à volta dos 13 milhões de euros. A subida deste 
valor, em relação aos actuais 12,3 milhões, justifica-se pela subida dos parâmetros dos 
materiais que registaram apenas uma saída nos últimos 8 anos, uma vez que hoje em dia 
muitos deles não constam do inventário físico do armazém. Entendeu-se, no entanto, que seria 
necessário subir estes níveis, uma vez que estes materiais são ainda importantes para as 
unidades produtivas.  

Dadas as vantagens apresentadas, optou-se por pôr em prática a estratégia 3, sendo que no 
decorrer do projecto foram alterados os parâmetros dos materiais dos grupos AV, BV e CV e 
ainda todos aqueles cujo novo valor de stock máximo seja inferior ao previamente 
estabelecido no armazém. A implementação dos restantes parâmetros ficou agendada para 
Janeiro de 2012. 

A revisão dos níveis de stock, de acordo com a periodicidade definida, é feita no SAP. Das 
29323 referências identificadas no stock do armazém, apenas as 9471 que sobreviveram à 
triagem serão avaliadas. A acção a tomar em cada situação encontra-se expressa na Tabela 23. 

 

Tabela 23 – Acções a tomar após verificação do nível de stock 

Condição Acção 

Stock Potencial > Stock Mínimo 
Manter o nível de 

stock 

• Stock Potencial = Stock Mínmo 
• Stock Potencial < Stock Mínimo 

(Materiais bloqueados para compras) 

Consultar gestor 
armazém  

Stock Potencial < Stock Mínimo (materiais 
que não estão bloqueados para compras) 

Subir o stock até ao 
nível máximo 
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5 Propostas para o Futuro 

O projecto desenvolvido lançou as bases para um melhor funcionamento do armazém no 
futuro. No entanto, muito poderá ainda ser feito com vista a um resultado cada vez mais 
satisfatório. 

Neste momento, paralelamente à reformulação da gestão de stocks, está-se a verificar a 
remodelação do layout do armazém, de modo a permitir um melhor manuseamento dos 
materiais e o descongestionamento de algumas áreas do armazém. Para apoiar esta alteração, 
dever-se-ia também retirar os materiais considerados obsoletos, os quais ocupam parte da área 
útil do armazém. O capital libertado neste escoamento poderia ser direccionado para os 
materiais mais importantes e assim proporcionar melhores taxas de serviço nos materiais 
importantes. 

Para ser possível tal escoamento de material, é necessário fazer o levantamento de todos os 
materiais considerados obsoletos e definir quais os que devem ser mesmo excluídos e quais os 
que ainda são importantes. Para prevenir problemas no futuro, o processo de passagem à 
obsolescência deverá ser normalizado, segundo regras consideradas ajustadas pela gestão da 
refinaria. Uma possível metodologia seria a criação de uma nova categoria de materiais, que 
identificasse os materiais que estariam em perigo de passarem a obsoletos. O critério de 
passagem de um material a esta classe poderia ser o espaço temporal desde o último consumo 
e a política de gestão de stocks deveria ser igual à utilizada para os materiais com procura 
inexistente. Após mais algum tempo sem consumo, o material seria passado definitivamente à 
categoria de obsoleto, sendo retirado definitivamente do armazém. 

De igual modo, é necessário criar uma metodologia de gestão de stocks para os materiais 
novos. Neste caso, deveria ser definido um período de teste, sendo mais tarde o material 
classificado da mesma forma dos restantes (procura, valor económico e criticidade). O ciclo 
de vida de um material no armazém seria o representado na Figura18. 

As decisões tomadas no armazém devem ser baseadas na informação disponível no SAP. 
Assim, torna-se essencial existir um maior controlo da qualidade de informação inserida pelos 

Figura  18 – Ciclo de vida proposto para os materiais do armazém 
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colaboradores. A preocupação deverá ser possibilitar uma identificação clara das 
movimentações do armazém quando os dados forem retirados mais tarde. 

Os materiais reparáveis deverão ser alvo de um estudo específico, de modo a identificar uma 
política de gestão de stocks que responda melhor às suas necessidades. Este estudo deverá 
envolver os departamentos de fiabilidade e manutenção, uma vez que a dificuldade na gestão 
destes materiais se prende com a dependência de informação fidedigna relativamente ao 
estado de conservação de cada uma das peças dos equipamentos das unidades produtivas. 

Deverá ser tido também em atenção que num futuro próximo a classificação de criticidade dos 
equipamentos dinâmicos passará a respeitar a metodologia RCM (Reliability Centered 
Maintenance). Assim, a classificação de criticidade dos materiais deverá ser revista para se 
adequar à nova metodologia. 

É necessário fazer com que todos os intervenientes nesta cadeia de fornecimento de materiais 
percebam as necessidades da refinaria e actuem em conformidade. Aos fornecedores é 
importante exigir prazos de fornecimento menos variáveis, de modo a facilitar a gestão do 
stock do armazém. É importante também incutir aos colaboradores do armazém, 
nomeadamente aos operários, a sensibilidade de perceber quando um material é ou não 
critico, quando é ou não importante a nível económico e quando a sua frequência de saída é 
ou não intermitente ou imprevisível. Desta forma, a percepção que estes têm da realidade do 
armazém torna-se mais clara e estes podem contribuir de uma forma mais efectiva para as 
decisões da gestão. 

Em relação aos colaboradores das unidades produtivas, é essencial passar a mensagem de que 
a gestão de stocks só poderá ser eficiente se existir a colaboração de todos. O armazém tenta 
cumprir o seu papel, ao adequar a sua gestão às necessidades das fábricas, e estas deverão 
primar por fornecer informação correcta e atempada das suas necessidades.  
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6 Conclusão 

Os objectivos do projecto foram atingidos. Ao fim destes 5 meses foi apresentada uma 
proposta de alteração dos modelos de gestão de stocks utilizados no armazém com uma 
previsão de melhoria da taxa de serviço dos materiais mais importantes, mantendo o 
orçamento dentro dos níveis considerados aceitáveis pela gestão da refinaria. 

Durante todo o projecto foi adoptada uma visão abrangente da refinaria, sendo tomadas 
decisões que visavam uma melhoria do serviço prestado pelo armazém, assumindo que este 
deve ser gerido de forma a acompanhar a evolução do seu meio envolvente. Foram 
consultados os departamentos de inspecção, manutenção e fiabilidade de modo a criar uma 
metodologia de gestão de stocks que fosse de encontro às tarefas realizadas por estes 
departamentos nas suas operações nas unidades produtivas. 

O estudo foi rigoroso e envolveu todos os materiais do armazém, tendo sido efectuado um 
processo de triagem que excluiu os materiais que foram considerados obsoletos. Esta análise 
da obsolescência dos materiais deverá ajudar no processo de limpeza do armazém que há 
muito se arrasta e que necessitava de um estudo aprofundado para surtir efeitos práticos. 

Foi feita uma reestruturação da classificação dos materiais, sendo agora usado um modelo 
mais intuitivo e adaptado à realidade, o qual permite uma melhor avaliação dos efeitos reais 
que as decisões de gestão exercem no desempenho geral do armazém. Os materiais são agora 
classificados de acordo com o seu valor económico (importância para o armazém), criticidade 
(importância para as unidades produtivas) e tipo de procura (dificuldade de gestão). 

Dada a necessidade de sustentação de todas as decisões, foi feita uma pesquisa intensiva de 
literatura dedicada ao tema. Todos os artigos científicos considerados relevantes ficarão à 
disposição dos colaboradores do armazém caso sejam efectuados estudos semelhantes no 
futuro. 

A análise efectuada envolveu todas as fases importantes do estudo dos modelos de gestão de 
stocks. Para além da categorização dos materiais, foram testados vários modelos de previsão 
da procura e de gestão de stocks, com a preocupação de encontrar a combinação que permite a 
obtenção de melhores resultados. 

A decisão quanto aos modelos de gestão de stocks que melhor se aplicam ao armazém foi 
tomada após a análise dos resultados do algoritmo de simulação baseado em dados reais da 
procura e do funcionamento do armazém. Este facto permite sustentar de uma forma sólida as 
decisões tomadas e permite fazer estimativas mais correctas dos efeitos que as alterações terão 
desempenho do armazém. 

Houve sempre a preocupação de estudar alternativas passíveis de serem implementadas na 
prática. No final, foi criado um sistema simples de cálculo dos parâmetros de gestão e 
delineado um plano de actuação coerente e exequível. 

Quanto aos colaboradores da Galp Energia, houve uma melhoria na sua percepção do 
armazém e da sua função dentro da refinaria. Foi adoptada uma postura positiva, que visa a 
cooperação entre o armazém e as restantes unidades da refinaria, procurando encontrar 
maneiras de dotar o armazém de meios para satisfazer as suas necessidades. 

Ao nível interno do armazém, uma das preocupações principais foi a de incluir todos os 
colaboradores no âmbito do projecto, envolvendo-os no processo de tomada de decisão. 
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Houve também a preocupação de perceber as suas necessidades, procurando seguir um 
caminho que permitisse melhorar o seu dia-a-dia, em termos de eficiência e qualidade do 
trabalho.  

Embora os resultados da nova metodologia só venham a ser conhecidos mais tarde, existe 
entre todos a convicção de que a melhoria verificada justificará o tempo dispendido com as 
análises estatísticas e com as simulações. Se estas fases do projecto fossem menos exaustivas, 
seria possível observar já as alterações verificadas e perceber o alcance das mesmas. No 
entanto, para se efectuar uma alteração profunda, tal como pretendido pela gestão da refinaria, 
e acima de tudo, duradoura, é necessário certificar-se de que tudo é feito de forma criteriosa 
desde o início. Se fosse adoptada uma postura de curto prazo, era certo que dentro de pouco 
tempo o armazém necessitaria de novas remodelações no que respeita à gestão de stocks. 

Numa perspectiva mais pessoal, este projecto contribuiu muito para o meu desenvolvimento. 
Aprendi que a vida profissional é muito mais exigente do que a vida académica. É necessário, 
acima de tudo, tentar perceber os outros antes de tentar que eles nos percebam a nós. É 
também importante adoptar uma postura de cooperação, de dar o máximo em prol do grupo, 
em detrimento muitas vezes dos nossos objectivos pessoais. Não podemos ignorar que somos 
parte de uma sociedade e que, sem dúvida alguma, a união faz a força. 

Por fim, resta-me concluir que, independentemente dos resultados obtidos, sinto uma enorme 
satisfação por saber que dei o meu melhor para contribuir para a melhoria do serviço do 
armazém e do dia-a-dia dos seus colaboradores. 
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ANEXO A – Diagrama de Blocos da Refinaria de Matosinhos 
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ANEXO B – Material Equipment Standard and Codes (MESC) 

 

O código MESC é composto por 10 dígitos, com a seguinte correspondência: 

 

XX.XX.XX.XXX.X 

 

 

 

 

Os Grupos MESC são os seguintes: 

 

Código Categoria Grupo MESC 

13 

Unidades de Produção e 
Equipamento Geral 

Caldeiras e Acessórios 

16 Turbinas a Vapor 

17 Motores de Explosão e Motores 
Diesel A-M 

18 Motores de Explosão e Motores 
Diesel N-Q 

19 Motores de Explosão e Motores 
Diesel R-Z 

22 Compressores Alternativos A-K 

23 Compressores Alternativos L-Z 

24 Compressores 
Centrífugos/Volumétricos 

25 Compressores Móveis – 
Bombas de Vácuo 

27 Bombas Alternativas A-K 

28 Bombas Alternativas L-Z 

30 Bombas Volumétricas 

31 Bombas Centrífugas A-I 

32 Bombas Centrífugas J-R 

33 Bombas Centrífugas S-Z 

34 Bombas Diversas 

36 Equipamento de Elevação e 
Movimentação de Cargas 

Código do Indicador 

Descrição de Compra 

Subsubgrupo 

Subgrupo 

Grupo MESC 
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42 Unidades Auxiliares e 
Componentes 

43 Equipamento Processual e 
Acessórios 

44 Embalagens e Enchimento 

47 

Transportes 

Camiões e Autocarros – Europa 

55 Veículos Diversos e Acessórios 
Gerais 

56 Postos de Abastecimento e 
Garagens – Equipamento 

57 Aeroinstalações – 
Equipamentos 

58 

Acessórios de Máquinas e 
Instrumentos 

Acessórios Gerais de Máquinas 

59 Instrumentos Processuais – 
Peças de Reserva 

60 Instrumentos Processuais 
Completos 

61 

Edifícios, Reservatórios e 
Material de Oficina 

Reservatórios, Condutas e 
Estruturas 

63 Equipamento Pneumático e 
Acessórios 

64 Equipamento Oficina de 
Manutenção 

65 

Electricidadde 

Geradores, Transformadores e 
Alimentadores 

66 Motores Eléctricos e Acessórios 

67 Aparelhagem de Corte, 
Protecção e Medida 

68 Condutores Eléctricos e 
Acessórios 

69 Lâmpadas e Acessórios de 
Iluminação 

70 Fusíveis e Materiais para 
Instalações Eléctricas 

71 Electrónica e 
Telecomunicações – Materiais 

72 Computadores Periféricos e 
Acessórios 



Modelo de Gestão de Stocks para um Armazém de Peças de Reserva 

            59 

73 

Tubos, Válvulas e 
Acessórios 

Mangueiras e Acessórios 

74 Tubos 

75 Válvulas e Torneiras 

76 Acessórios de Tubos 

77 

Materiais de Construção – 
Metais e Ferragens 

Refractários e Materiais para 
Construção Civil 

78 Perfis Metálicos e Não 
Metálicos 

79 Cabos, Cordas, Correntes e 
Acessórios 

80 Ferragens e Equipamentos para 
Edificios 

81 Pernos, Elementos de Fixação – 
Diversos 

82 Material Recuperáve e Sucata – 
P.M.R e P.M.S 

83 

Ferramentas e Guarnições 

Ferramenta e Instrumentos 
Manuais 

85 Material de Vedação - 
Isolamento 

86 

Tintas, Óleos e Produtos 
Químicos 

Tintas, Vernizes e Afins 

87 Lubrificantes e Produtos de 
Petróleo 

88 Abrasivos, Produtos de 
Polimento e Compostos 

89 Produtos Químicos Processuais 

90 Laboratório – Equipamento e 
Material 

92 

Equipamento para 
Escritório e Armazém 

Cantinas e Alojamento – 
Equipamentos 

93 Escritório e Armazém - 
Materiais 

94 Intendência - Materiais 

95 Vestuário, Tecidos e Artigos de 
Couro 

96 Equipamento contra 
Incêndios e de Segurança 

Segurança e Incêndios - 
Equipamentos 

97 Parques de Materiais Materiais para Obras – P.M.O 
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98 Material Excedente de Obras – 
P.E.O 

 

Os Indicadores são uma codificação feita a nível local, mas que também se encontra 
normalizada: 

 

Código do 

Indicador 

Descrição 

0 Aplicado nos títulos 

1 Material Geral Normalizado 

2 Equipamento Completo Normalizado 

3 Peças de Reserva Normalizadas 

4 Material amortizável contabilisticamente 

5 Para uso exclusivo da Normalização 

6 Material não normalizado 

7 Para uso exclusivo das Compras 

8 Material Recuperado 

9 Material em observação 
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ANEXO C – Modelo de Classificação de Procura (Williams 1984) 

Segundo este modelo, a procura deve ser analisada segundo três dimensões: 

1. Irregularidade (Lumpiness) 
2. Intermitência 
3. Variabilidade do lead time 

Os valores de separação entre os diversos tipos de procura encontram-se na figura seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ - Consumo médio 

L – Lead Time 

CV – Coeficiente de Variabilidade 

Figura 19 - Categorização do Tipo de Procura (Williams 1984) 

 

A: Contínua 

B: Lenta 

C: Irregular 

D1: Errática 

D2 : Altamente Errática 
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ANEXO D – Modelo de Classificação de Procura (Willemain 2004) 

 

Segundo este modelo, a procura é classificada segundo três dimensões: 

1. Variabilidade da dimensão da procura: 
2. Variabilidade das transacções:  
3. Variabilidade do lead time: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores de separação entre os diversos tipos de procura são definidos pelo autor e 
encontram-se expressos na figura acima. 

A: Contínua 

B: Lenta 

C: Irregular 

D1: Errática 

D2:Altamente Errática 

Figura 20 - Categorização do Tipo de Procura (Willemain 2004) 
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ANEXO E - Modelo de Classificação de Procura (Syntetos 2005) 

 

Syntetos & Boylan (2005), propõe um método que entra em consideração com duas 
dimensões: 

• Variabilidade da Procura (CV2 = (σ/ µ)2 ) 

• Intervalo Entre Consumos (IEC) 

Para cada material, estes dois parâmetros são calculados e a procura pode então ser 
considerada como: 

 
1. Errática (Alto CV2 e Baixo IEC) (Erratic) 

2. Irregular (Alto CV2 e Alto IEC) (Lumpy) 

3. Contínua (Baixo CV2 e Baixo IEC) (Smooth) 

4. Intermitente (Baixo CV2 e Alto IEC) 

(Intermittent) 

 
 

 

 

 

Os autores aconselham a que o valor de distinção entre as gamas de CV2 (adimensional) seja 
de 0.49 e que, no caso dos IEC (medido em meses), este seja de 1.32. Passa-se agora a 
demonstrar graficamente cada um dos tipos de procura propostos por este modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura  22 - Tipos de Procura (Syntetos & Boylan, 2005) 

Figura  21 - Categorização do Tipo de 

Procura (Syntetos & Boylan, 2005) 

Nota: ν = IEC, ρ = CV2 
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ANEXO G - Métodos de Previsão da Procura 

 

A nomenclatura utilizada nesta secção é a seguinte: 

 ,@ - Valor Esperado da Procura no próximo período t +@ - Valor Esperado do desvio Padrão da Procura no próximo ., B, C - Constantes de Amortecimento DE- Número de Períodos de procura decorridos desde o último período com procura não nula F��G E(I)	- Previsão do Intervalo entre consumos para o período t, feita com X períodos de 
antecedência �"KG E(I) - Previsão do Erro Absoluto Médio para o período t, feita com X períodos de 
antecedência 1 - Número de Períodos em estudo I∗- Período com procura não nula (seleccionado aleatoriamente) ME  - Procura Real ocorrida no período t MGE(I) - Previsão da Procura para o período t, feita com X períodos de antecedência N - Desvio Padrão na Normal Padronizada para uma dada Probabilidade 

 

Passa-se agora a apresentar os métodos de previsão mais relevantes: 

 

Média Móvel 

Este é o método mais simples, dentro daqueles que são apresentados neste relatório. A média 
móvel não é mais do que uma simples média aritmética, usando apenas os valores relativos às 
últimas n observações: 

,@ = ∑ MEPQRQST	  

 

+@ = UV(MEPQ − ,@))	R
QST  
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Amortecimento Exponencial 

No caso de séries onde a grande maioria dos valores é diferente de zero, este método 
consegue proporcionar grande precisão nas previsões, uma vez que se consegue ajustar a 
diferentes efeitos de tendência e sazonalidade.  

A previsão é feita da seguinte maneira: MGE(1) = .MEPT + (1 − .)MGEPT(1) 
 �"KG X(1) = CYMEPT − MGEPTY + (1 − C)�"KG XPT 

Os valores do desvio padrão e do valor esperado da procura para um dado período � são dados 
através das expressões: ,@ = MGE(1) 

 +@ = 1.25�"KG E(1) (distribuição normal) 

 

Croston 

Este modelo, proposto em 1972, tem como objectivo eliminar os problemas causados pelos 
períodos com procura nula. No caso de itens com muitos períodos de procura nula, a previsão 
da procura com base no amortecimento exponencial tende a ser muito elevada logo após a 
existência de um consumo e muito reduzida imediatamente antes de um período com saída de 
material.  

Croston propõe que a análise do itens seja feita com base no intervalo entre consumos e na 
dimensão da procura, tal como visto anteriormente para a classificação do tipo de procura dos 
materiais. O cálculo das variáveis é feito de tal forma que só se actualiza o valor da previsão 
quando existem saídas de material.  

Quando não existe procura, as previsões não são alteradas: MGE = MGEPT F��G E = F��G EPT �"KG X = �"KG XPT 

 

Sempre que existe procura actualizam-se as previsões da seguinte forma: MGE = .ME + (1 − .)MGEPT F��G E = BDE + (1 − .)F��G EPT �"KG X = CYMEPT − MGEPTY + (1 − C)�"KG XPT 

 

Os valores do desvio padrão e do valor esperado da procura para um dado período � são dados 
através das expressões: 
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,@ = MGE(1)F��G E  

+@ = 1.25�"KG X (distribuição normal) 

 

Croston Modificado 

Syntetos & Boylan defendem que o método de Croston se encontra viciado, propondo uma 
alteração à fórmula de cálculo do valor esperado da procura para um dado período. Assim, o 
valor esperado vem dado por: 

,@ = [1 − .2\MGE(1)F��G E  

Todas as restantes variáveis são calculadas de acordo com o modelo original. 

 

Bootstrap de Willemain 

Por fim, apresenta-se o método Bootstrap de Willemain. Este método, ao contrário dos 
anteriores, permite calcular a função de probabilidade acumulada para a procura no lead time, 
com a limitação de que este tem de ser constante. Tem ainda a vantagem de ser aplicável 
quando a distribuição da procura não é conhecida, uma vez que faz uma análise empírica das 
probabilidades de ocorrência e gera amostras com base nessas probabilidades. 

Este método começa por analisar a probabilidade de existir ou não procura num dado 
intervalo de tempo, traduzindo essa informação numa cadeia de Markov. Usando essa matriz, 
gera-se uma sequência de períodos onde se determina, de acordo com as probabilidades, se 
existe ou não procura.  

Para os períodos onde existe procura, vai-se gerar um valor da procura de acordo com o 
processo de jittering, que será explicado mais à frente. Posto isto, agrega-se a procura 
estimada em períodos iguais ao lead time e calcula-se a distribuição cumulativa da LTD.  

Repetindo-se este processo muitas vezes, consegue-se uma aproximação da distribuição 
cumulativa da LTD para cada material.  

Os passos necessários à obtenção da curva da LTD são os seguintes: 
1. Obter os dados do histórico, agrupados em períodos iguais. 
2. Estimar as probabilidades de transição dos estados e obter a matriz de estados 

estacionários de Markov. 
3. Usar a matriz de Markov para criar uma sequência de períodos de procura 

nula/não nula. 
4. Atribuir aos valores de procura não nula um valor aleatório de procura não 

nula do histórico. 
5. Corrigir os valores da procura não nula de acordo com o processo de Jittering. 
6. Agregar as previsões em intervalos iguais ao lead time e obter a curva de LTD 

através do histograma. 
7. Repetir os passos 3 a 6 muitas vezes. 
8. Calcular a curva de LTD com base em todas as observações. 
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O processo de Jittering é realizado da seguinte maneira: 

]MGE = 1 + �$ ^M_∗ + N`M_∗a��	MGE ≤ 0, MGE = M_∗ c 
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ANEXO H – Nomenclatura utilizada na descrição dos Modelos de Gestão 
de Stocks 

 B − 1�2�	��	�����ç� ,d − �����	� e�����	��	f���	1��� ,g( ) − 	�����	� e�����	��		ú����	��	���	 	��	h����	e���	!�	����	  ,@ − �����	� e�����	��	K���	 ã�	��	����!��		!�	�������	���	���í��� ,@k − ,@l	 − 	�����	� e�����	��	K���	 ã�	��	����!��	"	!�� ,@d − 	�����	� e�����	��	K���	 ã�	��	����!��	�!��	��	�	f���	1��� ,@dm −	 Valor Esperado da Dimensão da Procura durante o lead time, caso esta seja positiva ,@n −	 Valor Esperado da Dimensão da Procura durante o lead time + Periodicidade de 
Revisão ,opq − �����	� e�����	��	F	�������	�	���	��	 !��  ,o( , r) − 	�����	� e�����	��	�����	�é���	e���	!��	����	���$�	�çã�	( , r)  +@ − 	K� ���	����ã�	��	����!��		!�	�������	���	���í��� +@d − K� ���	����ã�	��	����!��	�!��	��	�	f���	1��� +@dm − 	K� ���	����ã�	��	����!��	�!��	��	�	f���	1���	'!�	��	� ��	é	e� ����� +@n − 	K� ���	����ã�	��	����!��	�!��	��	�	f���	1��� + �������������	��	#��� ã�  Φ@(2) − 	%!	çã�	K�	 �����	��	���$�$�������	��	!��	����á���	M Ψu(2) − 	%!	çã�	��	e��$�$�������	��!�!����	��	!��	����á���	M Ψuv(2) − 	%!	çã�	��	���e����	���	��	e��$�$�������	��!�!������	!��	����á���	M Ψuw (2) − 	%!	çã�	��	e����	��	�����	�	��	!��	����á���	M x@ − 	���$�$�������	��	�2� ���	e���!��		!�	�������	���	���í���	x@d − 	���$�$�������	��	�2� ���	e���!��	�!��	��	�	f���	1��� "∗ − 	�á2���y", 0z	$ − �! ��	��	#!e�!��	��	��������	e��	!	�����	��	���e� � − ����	��	f���	1���	(f)�	��	�������������	��	#��� ã�(1) �{ − 	�! ��	��	�	����	�� �| − �! ��	�	��á���	��	!�	���� �X(�) − 	�! ��	1����	��	�� ����	e���	!�	����	� KE − 	K���	 ã�	��	����!��		�	���í���	� �E − 	�	����	�� 	�	h��	������� 		�	�	 ��	��	�	(�h���!��� 	�	��������	��) ℎ − �! ��	��	��  �	��	�������� 
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F��Q − �º	F	�������	�	���	��	 !�� 	 !��  ���  F�E − �� �çã�	��	�����		�	�	 ��	��	� Ff�E − 	�����	fí'!���		�	�	 ��	��	� f − f���	1��� �"K@ − 	����	"$ ��!��	�é���	��	����� ã�	��	����!�� ~ − ~ú����	��	������ 	��	��������		!�	����	e��í��� 	( ) − h!	çã�	��		ú����	� e�����	��	!	����� 		ã�	���	���� 	e��	����� �o�S� − 	���$�$�������	��	�� �çã�	��	 ����	 ��	��!��	�	2 �� − 	���$�$�������	��	#!e�!�� r − r!�	������	��	�	����	�� r�� − r!�	������	���	ó����	��	�	����	�� � − �����	1�$�����	(�	����, 1984) #� − #� ���� 	��	��������  − ��	��	��	�	����	�� 

� − �����	�á2��� 

�% − �����	%� ��� 

� − �	 ��	��	��	���e�	(����á���	�� �����	�!	��	�í	!�, ��e�	��	��	�� 	������ ) 
1 − 	�������������	��	#��� ã�	��	�� �çã�	��	����� 

� − �	��� ℎ���	��	��	��	��	�	����	�� 

M#%( , r) − Proporção	da	Procura	não	atendida	directamente	pelo	stock	para	um	dada	combinação	(s,Q) 
M#E( , r) −	 Valor	 Esperado	 de	 stock	 em	 falta	 num	 instante	 qualquer	 para	 um	 dada	combinação	(s,Q) 
N� − 	����á���		�����	���!N���	e���	!�	����	B	�	y0,1z 
 



    

ANEXO I - Modelo de Gestão de Stocks Tradicional (Revisão 

 

Este tipo de gestão de stocks, também conhecida como modelo Q, tem como 
encomendar uma quantidade de encomenda (Q), quando o stock atinge um determinado nível 
(ponto de encomenda, s) 

O cálculo do custo total entra em consideração apenas com os custos de encomenda e com os 
custos de posse do material. Assim, 

A primeira parcela da soma representa os custos de posse, ao passo que a segunda representa 
os custos de aprovisionamento.

O modelo (s,Q) tradicional consiste em determinar a quantidade e ponto de encomenda, de 
forma a minimizar os custos e a evitar rupturas de material.

É possível definir a quantidade de encomenda que minimiza os custos tota
Quantidade Económica de Encomenda (QEE ou EOQ), correspondente ao mínimo da curva 
de custos totais. 

 

Derivando a expressão anterior e igualando a zero, chega

O ponto de encomenda é determinado a partir da expressão:
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Modelo de Gestão de Stocks Tradicional (Revisão 

Este tipo de gestão de stocks, também conhecida como modelo Q, tem como 
encomendar uma quantidade de encomenda (Q), quando o stock atinge um determinado nível 

O cálculo do custo total entra em consideração apenas com os custos de encomenda e com os 
custos de posse do material. Assim,  

�1 = ℎ *r2 + ��- + �{ Mlr  

A primeira parcela da soma representa os custos de posse, ao passo que a segunda representa 
os custos de aprovisionamento. 

O modelo (s,Q) tradicional consiste em determinar a quantidade e ponto de encomenda, de 
izar os custos e a evitar rupturas de material. 

definir a quantidade de encomenda que minimiza os custos tota
Quantidade Económica de Encomenda (QEE ou EOQ), correspondente ao mínimo da curva 

Figura 23 – Curva dos Custos Totais 

Derivando a expressão anterior e igualando a zero, chega-se à formula da QEE:

r�� =	�2Ml�{ℎ  

O ponto de encomenda é determinado a partir da expressão: 

 = 	 Ml12 f + �� 
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Modelo de Gestão de Stocks Tradicional (Revisão Contínua) 

Este tipo de gestão de stocks, também conhecida como modelo Q, tem como princípio 
encomendar uma quantidade de encomenda (Q), quando o stock atinge um determinado nível 

O cálculo do custo total entra em consideração apenas com os custos de encomenda e com os 

A primeira parcela da soma representa os custos de posse, ao passo que a segunda representa 

O modelo (s,Q) tradicional consiste em determinar a quantidade e ponto de encomenda, de 

definir a quantidade de encomenda que minimiza os custos totais, a chamada 
Quantidade Económica de Encomenda (QEE ou EOQ), correspondente ao mínimo da curva 

se à formula da QEE: 
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Por fim, o Stock de segurança deve ser calculado de forma a evitar possíveis variações da 
procura durante o lead time. Essa variação é prevista com base numa distribuição normal e 
numa taxa de serviço predefinida.  

Assim, 

�� = 	 N� . +@. √f 
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ANEXO J - Modelo de Gestão de Stocks Tradicional (Revisão Periódica) 

Ao contrário do modelo anterior, o modelo da revisão periódica (ou modelo P) consiste em 
determinar o nível máximo do stock (S).  

Este valor é dado pela expressão: 

� = 	 Ml12 (f + 1) + �� 

Convém referir que quando se faz a contagem do stock existente, esta deve ter em 
consideração o stock potencial do armazém, e não apenas o stock físico, de forma a evitar 
encomendas sobrepostas. Ao mesmo tempo, deve considerar a existência de reservas de 
material por parte das fábricas. 

O stock potencial, num momento �, é dado pela expressão: 

F�E = �% + �E − #�  

O stock de segurança é calculado segundo a expressão: 

�� = 	 N� . +@√f + 1 
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ANEXO K – Modelo de Gestão de Stocks (Dunsmuir 1989) 

 

Este modelo permite determinar o ponto de encomenda, numa política (s,Q), a partir de uma 
taxa de serviço definida previamente. Os pressupostos assumidos são: 

• Dimensão da Procura segue uma distribuição Gamma 

• Lead Time segue uma distribuição Gamma 

Os dados necessários para a implementação do método são: 
• Valor Esperado e Desvio Padrão da Procura Mensal  

• Valor Esperado e Desvio Padrão da Procura Mensal, quando este é positiva  

• Valor Esperado e Desvio Padrão do lead time 

 

O ponto de encomenda determina-se da seguinte maneira: 

# = � × ,@dm  
       	

O valor tabelado � é obtido com recurso à tabela proposta por Snyder (1984) e que 
corresponde a uma distribuição Gama Padronizada. Esta distribuição descreve a variável 
aleatória: 			 	

M = 	Mfm,@dm  

        

 

Esta variável tem média unitária e desvio padrão igual ao coeficiente de variação (�� =	���k���k )	. Sendo �@ a distribuição da variável M, temos: 

� (� − �)�
� �@(�)�� = (1 − B)r,@d  

      

O lado esquerdo da equação é o valor da tabela de Snyder. Para se obter o valor de r, basta 
encontrar na tabela o valor mais próximo do termo do lado direito da equação e que 
corresponda ao CV da distribuição �. Para se obter os parâmetros acima definidos, é 
necessário calcular ,@dm  e +@dm  :  

,@dm = ,@dx@d 

,@d = ,d,@ 
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ANEXO L – Modelo de Gestão de Stocks (Zipkin 2000) 

 

Política (S-1,S) 

Este modelo permite obter o valor óptimo do stock máximo (S) de forma a minimizar os 
custos totais do sistema. Os custos de ruptura têm de ser calculados previamente. 

As premissas do modelo são: 
• A procura é estocástica e constante ao longo do tempo. 

• A procura segue uma distribuição de Poisson, com taxa = λ. 

• O lead time é constante 

O modelo (S-1,S) caracteriza-se apenas pela variável S, sendo que: 

r = 1 

� =  + 1 

Este modelo é indicado quando os custos unitários ou de posse de um item suplantam 
largamente as economias de escala que possam advir da sua compra em lotes maiores que a 
unidade. No caso dos itens com procura intermitente, dada a dimensão dos intervalos entre 
consumos, pode também adoptar-se esta política, de forma a minimizar os custos médios do 
stock, sem afectar a taxa de serviço. 

As variáveis de decisão, expressas em função do stock máximo, são as seguintes: 

M#%(�) = Ψv(M) = 1 − Ψ@(�) M#E(�) = Ψ@T(�) = −(� −  f). M#%(�) +  fΦ@(�) ,o(�) = � −  f − M#E(�) 
 

Sendo que a definição do stock máximo é feita através da minimização da função objectivo: 

�E(�) = ℎ. ,o(�) + 	$. M#E(�) 
 

Política (s,Q) 

Neste caso, as premissas são: 
• A Procura é estocástica e constante ao longo do tempo 

• A Procura segue uma distribuição Gama ou Normal, dependendo do tipo de material 

• O lead time é constante 

De acordo com o tipo de procura, faz-se a aproximação a uma distribuição contínua. Assim, 
para itens de consumo corrente, utiliza-se a distribuição normal, ao passo que para os 
restantes utiliza-se a distribuição Gama. Para cada uma das distribuições, as variáveis de 
desempenho M#%( , r), M#E( , r)	�	,o( , r)  são calculadas de maneira diferente, sendo que 
o modo de obtenção dos parâmetros (s,Q) que optimizam o sistema é igual para ambos os 
casos. 
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Apresentam-se agora as fórmulas de cálculos destas variáveis, para cada uma das 
distribuições, passando-se depois para a descrição do teorema de Zheng (1992), que 
possibilita a obtenção dos parâmetros optimizados. No caso de não ser possível a obtenção 
dos custos de ruptura, apresenta-se a metodologia de resolução através da definição de taxas 
de serviço alvo. 

 

Distribuição Normal 

Fazendo a aproximação da curva da procura a uma distribuição de normal (Φ@), definida pela 
média (,@) e desvio padrão (+@) da amostra, tem-se: 

M#%( , r) = *+@r - . ¡Ψ@T(θ£) − Ψ@T¤θ£m¥¦§ 
M#E( , r) = ¨+@)2r© . ¡Ψ@)(θ£) − Ψ@)¤θ£m¥¦§ 

,o( , r) = r2 + +@. ª£ + M#E( , r) 
Onde, 

Ψ@v(2) = 1 − Ψ@(2) Ψ@T(2) = −2.Ψ@v(2) + Φ@(2) 
Ψ@)(2) = 12 y(2) + 1).Ψ@v(2) − 2.Φ@(2)z 

θ£ =  − ,@+@  

θ£m¥ =  + r − ,@+@  

 

Distribuição Gama 

Quando se faz a aproximação da procura a uma distribuição Gama (Φ@), definem-se os 
parâmetros de forma (.) e de escala (B) a partir do valor esperado (,@) e do desvio padrão (+@) da amostra. As variáveis de desempenho vêm dadas por: 

M#%( , r) = 	 1r ¤Ψ@T( ) − Ψ@T( + r)¦ 

M#E( , r) = 	 1r ¤Ψ@)( ) − Ψ@)( + r)¦ 

,o( , r) = r + 12 +  −  . f + M#E( , r) 
Onde, 
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  = 1�2�	��	����!�� = ,@ 

Ψ@v(2) = 1 − Ψ@(2) «@T(2) = (.B − 2).«@v(2) + B. 2. �@(2)	
Ψ@)(2) = 12 y((.B − 2)) + .B)). Ψ@v(2) + (.B) − B2 + B))2.Φ@(2)z 

Optimização dos Parâmetros (s,Q) 

Teorema de Zheng  

O teorema de Zheng permite obter os valores óptimos de r e   para este modelo, quando se 
conhecem os custos de ruptura. A escolha dos parâmetros é feita de modo a obedecer às 
seguintes 5 restrições: 

 	 ≤ �¥ST ≤  + r 

�2�{ ($ + ℎ)$ℎ 	≤ r ≤ �2�{ ($ + ℎ)$ℎ + (√$ℎ + $ + ℎ$ℎ )) 

�2�{ $$ + ℎ ≤  � + �E(�) 	≤ �*2�{ $$ + ℎ + $ℎ+@- 

�2�{ ($ + ℎ)$ℎ ≤ r ≤ $ + ℎ$ℎ �E(�) + �2�{ ($ + ℎ)$ℎ  

�*2�{ $$ + ℎ - + y�E(�)z) ≤  �{ + �E(�) ≤ �E(�) + �*2�{ $$ + ℎ - 

 

Sabendo que, 

�¥ST	���	'!� ∶ 	Ψuv¤�¥ST¦ = ℎ$ + ℎ 

�E(�) = ℎ. ,o(�) + 	$. M#E(�)� = r + 1 c 	 , ���	����		�	������	(� − 1, �) 
 

Optimização através de taxa de serviço alvo 

Se não forem conhecidos os custos de ruptura, ou se estes não forem muito precisos, pode-se 
resolver este modelo especificando uma taxa de serviço alvo.  

Assim, para se obter o valor óptimo do ponto de reposição minimiza-se a seguinte função: 
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®( ) = 	 �{ BΨ@T( ) + ℎ ¯Ψ@T( )B + 12 +  −  f + BΨ@T( )Ψ@)( )° 
O valor da quantidade de encomenda vem dado pela expressão: 

r = Ψ@T( )B  
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ANEXO M – Modelo de Gestão de Stocks (Strijbosch, Heuts & Schoot 
2000) 

Este método permite determinar o ponto de encomenda (s), a quantidade de encomenda (Q) e 
o stock médio, a partir de uma taxa de serviço definida previamente. As premissas do método 
são: 

• O lead time é constante 

• Os valores esperados da Dimensão da Procura (quando ela existe), do Intervalo entre 
consumos e da procura média num determinado período são obtidas através de um 
método de previsão (Ex: Croston). É necessário ainda obter o valor do Erro Absoluto 
Médio da previsão da procura.  

• A distribuição da procura segue uma distribuição de Bernoulli composta 

A quantidade de encomenda é obtida através das seguintes expressões: 

r = ±r��,  �	r�� > 1,5,@dm
1,5,@dm ,					 �	r�� ≤ 1,5,@dm ³ 

     

,@dm = ,@dx@d 
       

,@d = ,@ × f 
      

r�� = 	�2 × ,@l	 × �{ℎ  

      

Para se calcular o ponto de encomenda resolve-se a seguinte equação: 

 

1 − B = ´x@d(,@dm −  )∗ − (,@dm −  − r)∗ + (1 − x@d). (� −  )∗ − (� −  − r)∗µr  

 

 

Sabendo que: x@d = 1 − (1 − x@)d 
      

x@ = 1,opq 	 
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� = ¨1,25 × �"K@¶2 − B2 ©) +	(,@k))	2,@k  
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ANEXO N - Modelo de Gestão de Stocks (Silver,Pyke & Peterson 1998) 

 

Distribuição de Poisson 

Este modelo assume que: 

• Lead Time é estocástico 

• Procura no lead time segue uma distribuição de Poisson 

• Verifica-se a condição: 0,9,@d ≤ +d ≤ 1,1,@d 

Se a última premissa não se verificar, o modelo aplicado deverá ser o da distribuição Laplace. 

O objectivo do método é minimizar: 

�E( , r) = �{ ,@r + ℎ *r2 +  − ,@d- + $ ,@r 	( ) 
Sujeito às restrições:  ≥ ,@d r > 0 B ≥ ��	í��	��ó���� 

 

A resolução é feita de acordo com o processo iterativo que se passa a descrever: 

1. r = r�� 

2. Calcular s, satisfazendo a equação: Ψ@dv (s) = ¥¸¹.���, sabendo que Φ@d = ���  �	(,@d) 
3. Calcular 	( ) = ,@dΨ@dv (s) − sΨ@dv (s + 1) 
4. Calcular o valor óptimo de Q : r = 	¶)���yqºm¹.R(£)z¸  

5. Voltar ao passo (2) e repetir todos os passos até se atingir o equilibro (s,Q) 

 

Distribuição Gama 

Segundo os autores, deve-se usar a distribuição Gama quando �� > 0,5. Os pressupostos 
assumidos por este modelo são: 

 
• Lead time estocástico 

• Procura segue uma distribuição Gama 

O método resolve-se de acordo com um processo iterativo semelhante ao utilizado para a 
distribuição de Poisson. 
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Φ@d = D���(., B) 
 

	( ) = .B [1 − Ψ@d(. + 1, B)\ −  [1 − Ψ@d(., B)\. 
Sabe-se que:  

. = *,@d+@d-
) , B = +@d,@d 
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ANEXO O - Modelo de Gestão de Stocks (Porras 1998) 

Este modelo aplica-se a todos os tipos de distribuição. O lead time assume-se constante. 

Depois de definida a função Ψ@d(2), selecciona-se o menor valor de ponto de abastecimento 
que satisfaça a condição: 

100B% ≤ ¨1 − ,g( )r © . 100 

Sendo, 

r = r�� 

,g( ) = 	 V (2 −  )Φ@d(�)
�

�S£mT
 

Note-se que [1 − �»(£)¥ \ corresponde à taxa de serviço prevista. 
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ANEXO P - Modelo de Gestão de Stocks (Segerstedt 1994) 

Este modelo permite tomar a decisão de encomendar ou não um determinado item, sempre 
que for feita uma revisão periódica. Os pressupostos assumidos são: 

 
• Lead time é Esctocástico (Distribuição Gama) 

• Dimensão da Procura é Estocástica (Distribuição Gama) 

• Intervalo entre Consumos é Estocástico (Distribuição Gama) 

Os dados necessários para a implementação do método são: 

 
• Valor Esperado e Desvio Padrão do lead time  

• Valor Esperado e Desvio Padrão da Dimensão da Procura 

• Valor Esperado e Desvio Padrão do Intervalo entre Consumos 

• Tempo decorrido desde a última saída de material 

• Taxa de serviço desejada 

• Periodicidade de Revisão 

• Stock Actual 

• Encomendas actuais a Fornecedores 

• Quantidade de Encomenda definida a priori 

A decisão de encomendar ou não é baseada na probabilidade de ruptura de stock e na taxa de 
serviço desejada. Se definirmos as seguintes variáveis, 

A: “Pelo menos N pedidos de material serem efectuados num período C” 

B: “Não existir ruptura se houver N pedidos num período C” 

Então, 

�� = �(") × (1 − 	�(¼)) 
   

�(") = 1 − �P½n,R V  Q V�¾ × (	 − 1 + � − ¿)!(	 − 1)! ¿! (� − ¿)! (  + ,)RmQP¾
Q

¾Sv
Á�PT
QSv

 

A decisão tomada será: 

Â~ã�	�	����	���	,  �	�(#) < 1 − B, ∀	~	�	[0,∞]
�	����	���, �� �	��	��á��� c 
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ANEXO Q - Modelo de Gestão de Stocks (Léven 2004) 

 

Tal como o modelo anterior, o objectivo deste método é o de calcular, em cada revisão, a 
probabilidade de haver ruptura do stock no intervalo de tempo igual à soma do lead time e da 
periodicidade de revisão. Considera-se o lead time e constante. 

Este modelo contempla uma actualização contínua dos parâmetros de decisão, através da 
utilização de modelos de previsão adequados a cada tipo de procura. Os autores propõem que 
se use o amortecimento exponencial para os itens de consumo rápido e o método Croston para 
os itens de consumo lento.  

No nosso caso, os itens de consumo lento correspondem aos itens com procura intermitente 
ou irregular e os itens de consumo rápido assemelham-se aos itens com procura errática ou 
contínua. Dado que os itens de procura errática apresentam uma grande variabilidade na 
dimensão da procura, parece mais aconselhável utilizar o modelo Croston para este tipo de 
materiais. No entanto, no decorrer da simulação, todos os métodos de simulação serão 
testados para cada tipo de material, sendo escolhido aquele que apresentar melhores 
resultados. 

Aos itens que forem sujeitos ao modelo de amortecimento exponencial será associada uma 
curva normal para aproximar a dimensão da procura. Para os restantes, será utilizada a 
distribuição de Earlang. Este facto deve-se à maior adaptação das referidas curvas a cada tipo 
de material, tal como vimos anteriormente.  

Convém notar que a agregação de dados deve ser feita em períodos iguais ao lead time + 
Periodicidade de Revisão, dado ser este o horizonte temporal levado em consideração nas 
decisões. Assim, os valores obtidos do valor esperado e do desvio padrão. Sendo assim, torna-
se necessário obter os dados da procura em dias, para depois fazer a agregação na fase de 
previsão. 

O primeiro passo para implementar este modelo de gestão de stocks é fazer a análise do 
histórico da procura, através do modelo de previsão escolhido para cada item. No final, serão 
obtidos os parâmetros de média e desvio padrão da dimensão da procura por unidade de 
tempo. 

Em cada momento de revisão, são feitos os seguintes passos: 

 
I. Actualizar os dados da procura para cada item. 

II. Para os items que são sujeitos ao modelo Croston, só são actualizados os parâmetros 
da previsão quando existe procura. Para os restantes, actualizam-se os parâmetros a 
cada período. 

III. Actualizam-se os dados de stock existente para os itens que tiveram procura no 
período que decorreu desde a última revisão. 

IV. Calcula-se a probabilidade de ruptura de stock no intervalo de tempo igual à soma do 
Lead Time e do Prazo de Revisão. 

V. Se a probabilidade de Ruptura for superior a (1 – β), faz-se uma encomenda de n.Q 
unidades, de tal forma que a taxa de ruptura seja inferior ao valor pretendido. Escolhe-
se o menor valor de n que satisfaça essa condição. 
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A probabilidade de ruptura vem dada por: 

�� = 1 −� Æ@n(2)�2o�
v  

 

No caso dos itens cuja procura é modelada pela distribuição normal temos então: 

�� = 1 −� 1`2π+@n) �P(�P��È)É)��ÈÉ �2o�
v  

 

Para os que são modelados pela distribuição de Earlang, os autores propõem: 

�� =  ��P½(o�) V(F�)Q�PT
QSv

1�!  �PQ 
 

Sabendo-se que: 

� = ,@n) 	+@n)  

  = ,@n	 	+@n)  

 



    

ANEXO R - Modelo de Gestão de Stocks (Gomes 2008)

 

Este modelo de revisão periódica aplica

 
• Lead time constante

• Procura é estocástica e segue uma distribuição de Poisson.

O método de implementação é relativamente simples, sendo que existe uma restrição que o 
limita de certa maneira: O prazo de revisão deverá ser igual ou superior ao 

 Esta restrição faz com que 
nomeadamente aqueles que t
consumos seja superior à soma do 

Se um dado material estiver numa destas c
de tempo igual ao da periodicidade de revisão e calcula
sistema.  

Após obtida esta matriz, passa
sabendo-se de antemão que 
minimização dos custos do sistema através do limite máximo de stock. Posteriormente, parte
se do valor obtido para minimizar o custo alterando o valor do ponto de encomenda. 
Apresenta-se agora o algoritmo da heurística proposta:

 

 

 

 

Figura  

Os custos associados a este modelo são calculados da seguinte maneira:

�X( , �) =
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Modelo de Gestão de Stocks (Gomes 2008) 

Este modelo de revisão periódica aplica-se quando: 

constante 

a é estocástica e segue uma distribuição de Poisson. 

O método de implementação é relativamente simples, sendo que existe uma restrição que o 
limita de certa maneira: O prazo de revisão deverá ser igual ou superior ao 

Esta restrição faz com que o método seja aconselhável apenas para alguns materiais, 
nomeadamente aqueles que tiverem uma procura intermitente mas cujo intervalo entre 
consumos seja superior à soma do lead time e da Periodicidade de Revisão. 

Se um dado material estiver numa destas condições, então agrega-se a procura num intervalo 
de tempo igual ao da periodicidade de revisão e calcula-se a matriz do estado estacionário do 

Após obtida esta matriz, passa-se ao cálculo dos parâmetros   e � através de uma heurística, 
se de antemão que  = � − 1. Este procedimento consiste, numa primeira fase, na 

minimização dos custos do sistema através do limite máximo de stock. Posteriormente, parte
se do valor obtido para minimizar o custo alterando o valor do ponto de encomenda. 

se agora o algoritmo da heurística proposta: 

 

Figura  24 - Heurística de optimização (Gomes, 2008)

 

Os custos associados a este modelo são calculados da seguinte maneira: 

) = ÊV�o�S¾ × ¿Ë
¾Sv Ìℎ + �{ ÊV�o�S¾

£PT
¾ Ì + $. �
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O método de implementação é relativamente simples, sendo que existe uma restrição que o 
limita de certa maneira: O prazo de revisão deverá ser igual ou superior ao lead time. 

o método seja aconselhável apenas para alguns materiais, 
iverem uma procura intermitente mas cujo intervalo entre 

e da Periodicidade de Revisão.  

se a procura num intervalo 
se a matriz do estado estacionário do 

através de uma heurística, 
. Este procedimento consiste, numa primeira fase, na 

minimização dos custos do sistema através do limite máximo de stock. Posteriormente, parte-
se do valor obtido para minimizar o custo alterando o valor do ponto de encomenda. 

 

Gomes, 2008) 

 

�o�Ív 
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ANEXO S - Modelo de Gestão de Stocks (Babai, Teunter & Syntetos 
2010) 

 

Apresentam-se agora 3 métodos heurísticos para calcular o ponto de abastecimento e o stock 
máximo, numa política de revisão periódica. Todos os métodos assentam nos valores de ,@, +@ obtidos pelo método de Croston com a correcção de Syntetos & Boylan.  

Sabe-se que, ,dmT = ,@. (f + 1) +dmT = +@. (f + 1) 
 

Seguidamente apresentam-se os passos necessários à resolução de cada um dos métodos 
propostos. Note-se que se assume que Ψ@(2) segue uma distribuição normal. 

 

Aproximação de Potência 

Seja . = ¹¹m¸, então o método executa-se nos seguintes passos: 

1. Calcular r = 1,3,@v.ÎÏÎ [qº̧\v.ÐvÑ (1 + ��kÒÉ
�� )v.TTÑ 

2. Calcular Z = ¶ ¸¥��kÒÓ  

3. Calcular �Ô = 0,973,dmT + +dmT [v.TÖ×@ + 1.063 − 2.192M\ 

4. Calcular �v = ,@(f + 1) + yΨ@(.)zPT+E√f + 1 

Por fim: 

Se 
¥�� > 1,5, �	�ã�	 = �Ô, � =  + r 

Se 
¥�� ≤ 1.5, �	�ã�	 = min	´�Ô, �vµ	�		� = min	´�Ô + r, �vµ 

 

Aproximação Normal 

 

1. Calcular r = ¶)qº��¸  

2. Calcular #Á = ¸¥��kÒ.¥ 

3. Obter o valor de !£ tal que : Ψ@v(!£) = #Á 

4. Se ,@ < 0.8888 ��̧ então :  = ,@(f + 1) + !£+@√f + 1   e � =  + r 

Se ,@ ≥ 0.888 ��̧ então ir para o passo 5. 
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5. Calcular # = 	 ¹¹m¸ 

6. Encontrar o valor Ù£tal que Ψ@(Ù£) = # 

7. Calcular Ú£ = min^!£,�£a ,  = ,@(f + 1) +	Ú£+@√f + 1 , � = 	,@(f + 1) +	min	{!£+£√f + 1 + r, �£+£√f + 1} 
 

Heurística de Naddor 

Sejam Ú, !	as unidades de tempo e de procura, respectivamente. Considere-se �v, a 
probabilidade de não haver procura, assumindo-se uma distribuição gama. 

Sejam ainda: 

. = $$ + ℎ 

�(1) = 	,@ *f + 12- 

+Û(1) = 	�+@) *f + 13- + (1,@))12 + !)(1 − �v)6  

�(r) = 	,@ [f + Ú2\ + r − !2  

+Û(r) = 	�+@) [f + Ú3\ + (Ú,@))12 + !)(1 − �v)6 + (r) − !))12  

Os passos para a resolução são os seguintes: 

 

1. Calcular 1v = ¶ )qº��.¸.Ü 

2. Calcular rv = ¶)qº��¸Ü  

3.  = �(rv) + yΨ@(.)zPT. +Û(rv) − rv 

4. � = �(1v) + yΨ@(.)zPT. +Û(1v) 
Os valores de 1v, rv,  , � são arredondados para o inteiro mais próximo. 
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ANEXO T – Resultados dos Testes de Aderência  

 

Procura por unidade de tempo 

 

 
Distribuição Normal 

 
Nível de significância 

Tipo de 

Procura 
0.2 0.1 0.05 0.01 

Contínua 28.90% 0.33% 0.66% 1.33% 

Intermitente 32.95%       

Irregular 48.77%       

Errática 15.27%   0.60% 0.90% 

     

 
Distribuição Gama 

 
Nível de significância 

Tipo de 

Procura 
0.2 0.1 0.05 0.01 

Contínua 59.47%   0.66% 1.00% 

Intermitente 1.81%       

Irregular 16.39%       

Errática 40.12% 0.30% 0.90% 1.50% 

     

 
Distribuição Poisson 

 
Nível de significância 

Tipo de 

Procura 
0.2 0.1 0.05 0.01 

Contínua 66.78% 0.33%   0.33% 

Intermitente         

Irregular         

Errática 64.67% 2.10% 1.80% 1.80% 

 

Dimensão da Procura 

 
Distribuição Normal 

 
Nível de significância 

Tipo de 

Procura 
0.2 0.1 0.05 0.01 

Contínua 28.90% 1.99% 1.66% 2.33% 

Intermitente 45.87%       

Irregular 42.21%       

Errática 16.47% 0.30% 2.10% 5.69% 
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Distribuição Gama 

 
Nível de significância 

Tipo de 

Procura 
0.2 0.1 0.05 0.01 

Contínua 29.57% 0.33% 0.33% 1.00% 

Intermitente 64.47%       

Irregular 61.89%       

Errática 33.83% 0.60% 0.60% 1.80% 

     

 
Distribuição Poisson 

 
Nível de significância 

Tipo de 

Procura 
0.2 0.1 0.05 0.01 

Contínua 33.55%       

Intermitente 100.00%       

Irregular 99.18%       

Errática 17.37%       

 

Lead Time 

 
0.2 0.1 0.05 0.01 

Normal 18.26% 0.75% 0.48% 1.10% 

Gama 66.85% 0.07% 0.27% 0.48% 

Poisson 95.13%       

 

Intervalo entre Consumos 

 
Distribuição Normal 

 
Nível de significância 

Tipo de 

Procura 
0.2 0.1 0.05 0.01 

Contínua 56.15% 0.66% 0.66% 2.33% 

Intermitente 57.75% 0.13% 0.26% 0.26% 

Irregular 44.67% 0.41% 0.41% 0.41% 

Errática 46.11% 1.20% 0.60% 2.40% 

     

 
Distribuição Gama 

 
Nível de significância 

Tipo de 

Procura 
0.2 0.1 0.05 0.01 

Contínua 50.83%   0.33% 0.33% 

Intermitente 68.73%       

Irregular 63.52%       

Errática 36.83% 0.30% 0.30% 0.60% 
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Distribuição Poisson 

 
Nível de significância 

Tipo de 

Procura 
0.2 0.1 0.05 0.01 

Contínua 58.80%       

Intermitente 85.14% 1.29% 1.16% 2.71% 

Irregular 82.79% 2.87% 0.41% 3.69% 

Errática 46.41%     0.30% 
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1 Programa de Simulação 

Como referido no relatório de dissertação, o programa de simulação criado teve o objectivo de 

retratar de forma matemática o funcionamento do armazém, de modo a comparar os 

resultados obtidos com cada um dos modelos de gestão de stocks em análise. 

Os modelos de gestão de stocks simulados são descritos no relatório de dissertação. Para 

facilitar a análise, volta-se a apresentar a correspondência entre cada modelo e o código de 

referência utilizado: 

 

Tabela 1 - Modelos incluídos na simulação 

Código Autor Política de Gestão de Stocks Curva Procura Previsão 

1 Modelo Actual (s,S) Normal Média Anual 

2 Modelo Tradicional (T,S) Normal Média Anual 

3 Modelo Tradicional (s,Q) Normal Média Anual 

4 Zipkin (2000) (s,Q) Normal Croston 

5 Zipkin (2000) (s,Q) Gama Croston 

6 
Strijbosch, Heuts & 

Van der Schoot (2000) 
(s,Q) - Croston 

7 Porras (2008) (s,Q) Normal Croston 

8 Porras (2008) (s,Q) Gama
1
 Croston 

9 Porras (2008) (s,Q) Poisson Croston 

10 Segerstedt (1994) (T,Q) Gama Croston 

11 Léven (2004) (T,Q) Gama Croston 

 

O período de simulação é de 3 anos, desde 1 de Janeiro de 2008 até 31 de Dezembro de 2010. 

A informação que o algoritmo requer do utilizador divide-se em 4 categorias: 

1. Dados Gerais dos Materiais 

2. Dados da Procura (2008/2009/2010) 

3. Previsões da Procura 

4. Dados Input da Simulação 

As primeiras 3 categorias são introduzidas a priori e utilizadas para todas as simulações, 

sendo que os dados input da simulação são inseridos no programa sempre que se inicia uma 

simulação. Passa-se agora a descrever todos os dados utilizados pelo algoritmo criado: 

 

                                                 

1
 Embora o autor não teste esta distribuição de probabilidades, optou-se por também se incluir a distribuição 

gama na simulação, devido aos resultados dos testes de aderência 
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Tabela 2 – Dados Gerais dos Materiais 

Dado Explicação 

#SAP Código de Material no SAP 

Designação Texto Breve que descreve o material 

#MESC Código de Material segundo o MESC 

Grupo de Mercadoria 
Classificação do Material segundo o grupo de 

mercadoria 

Valor Económico Classificação do material (ABC) 

Criticidade Classificação do material (VED) 

Grupo de Material 
Classificação conjunta do material (ABC x 

VED) 

Tipo de Procura Classificação de Procura do Material 

Custo unitário Valor de 1 unidade de material 

Custo de Encomenda Custo Fixo de uma encomenda 

Taxa de Posse Taxa Annual de Posse do Material 

Valor Esperado Lead Time 
Média do histórico de prazo de 

aprovisionamento do Lead Time 

Desvio Padrão Lead Time 
Desvio Padrão do histórico de prazo de 

aprovisionamento do Lead Time 

Stock Inicial Nível de Stock a 31 de Março de 2011 

Valor Esperado Dimensão Procura 
Previsão da dimensão da Procura (quando existe) 

a 1 de Janeiro de 2008 

Desvio Padrão Dimensão Procura 
Previsão do desvio padrão da dimensão da 

Procura (quando existe) a 1 de Janeiro de 2008 

Valor Esperado Intervalo entre Consumos 

(dias) 

Previsão do intervalo entre consumos a 1 de 

Janeiro de 2008 

Desvio Padrão Intervalo entre Consumos 

(dias) 

Previsão do desvio padrão do intervalo entre 

consumos a 1 de Janeiro de 2008 

Intervalo desde o último consumo 
Intervalo desde o último consumo de material 

desde 1 de Janeiro de 2008 

Valor Em Stock Valor monetário do stock actual 

Os dados da procura para os anos 2008, 2009 e 2010 foram expressos numa matriz, 

denominada “Mapa da Procura”. O Mapa da Procura indica, para cada dia, qual o consumo de 

cada material de modo a que o algoritmo possa simular os movimentos reais do armazém 

neste período. A seguinte figura representa uma parte desta matriz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 – Mapa da Procura 
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Tal como referido no relatório, forma feitas previsões para cada mês do intervalo de tempo 

em análise. Estas previsões foram feitas para as seguintes variáveis (modelo): 

 Procura Anual (Média aritmética) 

 Procura Diária (Croston) 

 Procura Mensal (Croston + Equações de Clark) 

 Procura Anual (Croston + Equações de Clark) 

 Procura no Lead Time (Croston + Equações de Clark) 

Apresenta-se agora um exemplo de como se apresenta a informação no programa de 

simulação: 

Para efectuar uma simulação, o utilizador teria então apenas de inserir os dados de input do 

sistema. Estes dados relacionam-se com: 

1. Grupos de Material a simular 

2. Modelo a aplicar para cada tipo de procura 

3. Taxa de Serviço Alvo (TSA) para cada grupo de material 

4. Periodicidade de revisão do stock para cada grupo de material 

5. Periodicidade de revisão dos parâmetros de gestão para cada grupo de material 

De modo a demonstrar como se processa a simulação, será agora apresentado um exemplo. A 

hipótese testada é a situação actual do armazém, ou seja: 

 Modelo Aplicado a todos os tipos de procura : 1 

 TSA para todos os grupos de material : 95% 

 Periodicidade de revisão de stock para todos os grupos de material : 15 dias 

 Periodicidade de revisão de parâmetros de gestão para todos os grupos de material : 1 

ano 

Ao abrir o programa, o utilizador depara-se com o menu de entrada. Se pretender inserir ou 

alterar os dados fixos da simulação, basta navegar até uma das outras folhas do programa, 

assinaladas a verde na figura seguinte:  

Figura  2 – Dados das Previsões da Procura Anual (Croston + Equações de Clark) 
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Ao pressionar o botão “correr simulação”, passa então a ser possivel definir os dados de input 

da simulação. O primeiro menu permite a escolha dos materiais a estudar e do modelo que 

será implementado para cada tipo de procura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3 – Programa de Simulação (Menu de Entrada) 

Figura  4 – Programa de Simulação (Dados Input 1) 
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O segundo menu serve para o utilizador definir as taxas de serviço e as periodicidades de 

revisão do nivel de stock e dos parâmetros de gestão. Dada a dimensão do código de 

simulação, foi necessário dividi-lo em duas partes, um para os modelos 1 a 6 e outra para os 

restantes. 

Após corrida a simulação, os resultados podem ser consultados para todos os materiais. Os 

dados de output do sistema são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5 - Programa de Simulação (Dados Input 2) 
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Tabela 3 – Dados de saída do programa de simulação 

Campo Descrição 

SAP Código do Material no SAP 

Grupo de Material Classificação do material (matriz ABCxVED) 

Tipo de Procura Classificação de Procura do Material 

Modelo Modelo de gestão de stocks aplicado ao material 

Nº Pedidos Nº de pedidos do material no período da simulação 

Nº Pedidos com Rupturas de Stock 
Nº de Pedidos do material que não foram respondidos no 

mesmo dia 

Nº Unidades com Ruptura 
Nº de unidades de material correspondente aos pedidos 

com rupture 

Nº Encomendas a Fornecedores Nº de encomendas efectuadas a fornecedores 

Stock Inicial Nível de stock a 1 de Janeiro de 2008 

Stock Médio Stock Médio do material no period de simulação 

Taxa de Serviço Alvo Taxa de serviço alvo do material 

Taxa de Serviço Real Taxa de serviço efectiva durante o period de simulação 

Custos de Posse 
Custos de armazenagem do material no periodo de 

simulação 

Custos de Encomendas Custos de encomendas no period de simulação 

Custos Totais Custos de posse + Custos de encomendas 

 

 

 

Uma vez que se pretende tomar decisões ao nível do grupo de material, é necessário também 

analisar os resultados de cada grupo de material e de cada tipo de procura. Assim, foi criado 

um relatório de simulação onde estas informações se encontram agrupadas e se torna mais 

fácil perceber as diferenças entre os diversos modelos.  

Na secção seguinte serão apresentados os resultados das simulçações dos diversos modelos. 

Figura 6 – Programa de Simulação (Resultados Discriminados) 
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2 Resultados das Simulações 

As simulações foram divididas em 4 fases. A primeira visou comparar os diversos modelos de 

gestão de stocks quando sujeitos às condições que se verificam actualmente no armazém. 

Posteriormente, e dado que se pretende alterar as taxas de serviço alvo, foi necessário também 

aferir a resposta dos diversos modelos quando se aponta para valores máximos de taxa de 

serviço (fase II). 

Uma vez seleccionado o sistema que melhores resultados proporciona, passou-se à III fase de 

simulação, onde o objectivo era perceber como se comportaria o modelo quando se 

optimizassem as taxas de serviço alvo para cada grupo de material.  

Por fim, a IV fase de simulação teve o objectivo de perceber se valeria a pena alterar a 

metodologia utilizada actualmente a nível do SAP. 

Neste documento apenas se apresentam os resultados da simulação. A sua interpretação 

encontra-se no relatório de dissertação.  
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2.1 Fase I – Comparação dos Modelos (TSA = 95%) 



Simulação de Modelos de Gestão de Stocks

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

Modelos Aplicados Taxa de Serviço 

Alvo

Parâmetros Gestão 

(meses)

MRP (dias)

Errática Irregular
V E D V E D V E D

1 1 A 95 95 95 A 12 12 12 A 15 15 15

Contínua Intermitente
B 95 95 95 B 12 12 12 B 15 15 15

1 1 C 95 95 95 C 12 12 12 C 15 15 15

Resultados Gerais
Taxa de Serviço 

Real % Custos
Custo Total 34.3719788 M €

V E D V E D
Custo Médio Anual 11.45732627 M €

A 0.99 0.97 0.96 A 0.35 0.32 0.08
Custo Médio Encomendas 10.09314066 M €

B 0.95 0.97 0.97 B 0.02 0.04 0.02
Custo Médio Posse 1.364167337 M €

C 0.98 0.98 0.96 C 0.12 0.05 0.03
Nº Médio  Encomendas Realizadas 3039.333333

Procura Errática Procura Irregular

Custo Total 5.954076303 M € Custo Total 2.84622105 M €

Custo Médio Anual 1.984692101 M € Custo Médio Anual 0.94874035 M €

Custo Médio Encomendas 1936091.971 M € Custo Médio Encomendas 715369.3589 M €

Custo Médio Posse 0.04860013 M € Custo Médio Posse 0.233368817 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.44 0.16 0.02 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

1 0.97 0.95 A 0.14 0.66 0.07

B 1 1 1 B 0 0.03 0.01 B 1 1 0.93 B 0.01 0.01 0.02

A

1 0.99 0.94 C 0.02 0.03 0.04

Procura Contínua Procura Intermitente

C 1 1 1 C 0.3 0.03 0.01 C

Custo Total 8.075433577 M € Custo Total 17.49624134 M €

Custo Médio Anual 2.691811192 M € Custo Médio Anual 5.832080448 M €

Custo Médio Encomendas 2529418.944 M € Custo Médio Encomendas 4912258.217 M €

Custo Médio Posse 0.162391379 M € Custo Médio Posse 0.919810055 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.3 0.31 0.14 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

0.98 0.96 0.96 A 0.37 0.32 0.07

B 1 1 1 B 0.01 0.02 0.01 B 0.93 0.97 0.97 B 0.03 0.05 0.02

A

0.98 0.98 0.97 C 0.05 0.06 0.03C 1 1 0.99 C 0.16 0.04 0.02 C

Refinaria de Matosinhos - Armazém Geral



Simulação de Modelos de Gestão de Stocks

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

Modelos Aplicados Taxa de Serviço 

Alvo

Parâmetros Gestão 

(meses)

MRP (dias)

Errática Irregular
V E D V E D V E D

2 2 A 95 95 95 A 12 12 12 A 15 15 15

Contínua Intermitente
B 95 95 95 B 12 12 12 B 15 15 15

2 2 C 95 95 95 C 12 12 12 C 15 15 15

Resultados Gerais
Taxa de Serviço 

Real % Custos
Custo Total 34.42168914 M €

V E D V E D
Custo Médio Anual 11.47389638 M €

A 0.95 0.95 0.94 A 0.33 0.32 0.08
Custo Médio Encomendas 10.1263196 M €

B 0.9 0.94 0.97 B 0.02 0.04 0.02
Custo Médio Posse 1.347578089 M €

C 0.94 0.93 0.93 C 0.12 0.05 0.03
Nº Médio  Encomendas Realizadas 8031.666667

Procura Errática Procura Irregular

Custo Total 6.248288888 M € Custo Total 3.094330502 M €

Custo Médio Anual 2.082762963 M € Custo Médio Anual 1.031443501 M €

Custo Médio Encomendas 2035662.683 M € Custo Médio Encomendas 767469.7215 M €

Custo Médio Posse 0.047098975 M € Custo Médio Posse 0.263973344 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.43 0.16 0.02 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

1 0.92 0.95 A 0.12 0.7 0.05

B 1 1 1 B 0.01 0.03 0.02 B 1 1 0.9 B 0.01 0.01 0.02

A

1 0.92 0.91 C 0.02 0.02 0.04

Procura Contínua Procura Intermitente

C 1 1 1 C 0.29 0.04 0.01 C

Custo Total 8.898245148 M € Custo Total 16.18082721 M €

Custo Médio Anual 2.966081716 M € Custo Médio Anual 5.39360907 M €

Custo Médio Encomendas 2807433.224 M € Custo Médio Encomendas 4515752.662 M €

Custo Médio Posse 0.158645883 M € Custo Médio Posse 0.877859017 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.28 0.31 0.13 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

0.93 0.94 0.94 A 0.37 0.32 0.07

B 1 1 1 B 0.02 0.03 0.02 B 0.91 0.93 0.97 B 0.03 0.05 0.02

A

0.93 0.92 0.93 C 0.05 0.06 0.04C 1 1 0.99 C 0.15 0.05 0.03 C

Refinaria de Matosinhos - Armazém Geral



Simulação de Modelos de Gestão de Stocks

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

Modelos Aplicados Taxa de Serviço 

Alvo

Parâmetros Gestão 

(meses)

MRP (dias)

Errática Irregular
V E D V E D V E D

3 3 A 95 95 95 A 12 12 12 A 15 15 15

Contínua Intermitente
B 95 95 95 B 12 12 12 B 15 15 15

3 3 C 95 95 95 C 12 12 12 C 15 15 15

Resultados Gerais
Taxa de Serviço 

Real % Custos
Custo Total 35.48660771 M €

V E D V E D
Custo Médio Anual 11.82886924 M €

A 0.99 0.97 0.96 A 0.34 0.33 0.07
Custo Médio Encomendas 10.47573531 M €

B 0.95 0.97 0.97 B 0.02 0.04 0.02
Custo Médio Posse 1.353127842 M €

C 0.98 0.97 0.96 C 0.11 0.05 0.03
Nº Médio  Encomendas Realizadas 3905

Procura Errática Procura Irregular

Custo Total 5.970078483 M € Custo Total 2.84371492 M €

Custo Médio Anual 1.990026161 M € Custo Médio Anual 0.947904973 M €

Custo Médio Encomendas 1943000.244 M € Custo Médio Encomendas 717169.702 M €

Custo Médio Posse 0.047024613 M € Custo Médio Posse 0.230735706 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.44 0.16 0.02 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

1 0.97 0.95 A 0.14 0.65 0.07

B 1 1 1 B 0.01 0.03 0.01 B 1 1 0.93 B 0.01 0.02 0.02

A

1 0.99 0.93 C 0.02 0.03 0.04

Procura Contínua Procura Intermitente

C 1 1 1 C 0.3 0.03 0.01 C

Custo Total 8.334942592 M € Custo Total 18.3378678 M €

Custo Médio Anual 2.778314197 M € Custo Médio Anual 6.112622602 M €

Custo Médio Encomendas 2615422.288 M € Custo Médio Encomendas 5200142.639 M €

Custo Médio Posse 0.162889735 M € Custo Médio Posse 0.912476049 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.29 0.32 0.13 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

0.98 0.97 0.96 A 0.36 0.33 0.07

B 1 1 1 B 0.01 0.02 0.01 B 0.92 0.97 0.97 B 0.03 0.05 0.02

A

0.98 0.97 0.96 C 0.05 0.06 0.03C 1 1 0.99 C 0.16 0.04 0.02 C

Refinaria de Matosinhos - Armazém Geral



Simulação de Modelos de Gestão de Stocks

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

Modelos Aplicados Taxa de Serviço 

Alvo

Parâmetros Gestão 

(meses)

MRP (dias)

Errática Irregular
V E D V E D V E D

4 4 A 95 95 95 A 12 12 12 A 15 15 15

Contínua Intermitente
B 95 95 95 B 12 12 12 B 15 15 15

4 4 C 95 95 95 C 12 12 12 C 15 15 15

Resultados Gerais
Taxa de Serviço 

Real % Custos
Custo Total 35.81387094 M €

V E D V E D
Custo Médio Anual 11.93795698 M €

A 0.98 0.98 0.98 A 0.34 0.32 0.07
Custo Médio Encomendas 10.6937599 M €

B 0.96 0.98 0.98 B 0.02 0.04 0.02
Custo Médio Posse 1.244211435 M €

C 0.98 0.98 0.96 C 0.11 0.06 0.03
Nº Médio  Encomendas Realizadas 8449.333333

Procura Errática Procura Irregular

Custo Total 5.953812775 M € Custo Total 1.957319929 M €

Custo Médio Anual 1.984604258 M € Custo Médio Anual 0.652439976 M €

Custo Médio Encomendas 1941803.059 M € Custo Médio Encomendas 507751.1011 M €

Custo Médio Posse 0.04279946 M € Custo Médio Posse 0.14468931 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.43 0.17 0.03 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

1 0.94 0.95 A 0.16 0.52 0.1

B 1 1 1 B 0.01 0.03 0.02 B 1 1 0.93 B 0.01 0.03 0.03

A

1 0.99 0.94 C 0.03 0.05 0.07

Procura Contínua Procura Intermitente

C 1 1 1 C 0.27 0.04 0.01 C

Custo Total 9.019837448 M € Custo Total 18.8829034 M €

Custo Médio Anual 3.006612483 M € Custo Médio Anual 6.294301134 M €

Custo Médio Encomendas 2845428.29 M € Custo Médio Encomendas 5398777.011 M €

Custo Médio Posse 0.161185497 M € Custo Médio Posse 0.895538038 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.27 0.32 0.12 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

0.98 0.98 0.98 A 0.36 0.34 0.06

B 1 1 1 B 0.02 0.02 0.01 B 0.94 0.98 0.99 B 0.02 0.06 0.02

A

0.98 0.98 0.96 C 0.05 0.07 0.04C 1 1 0.99 C 0.16 0.05 0.02 C

Refinaria de Matosinhos - Armazém Geral



Simulação de Modelos de Gestão de Stocks

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

Modelos Aplicados Taxa de Serviço 

Alvo

Parâmetros Gestão 

(meses)

MRP (dias)

Errática Irregular
V E D V E D V E D

5 5 A 95 95 95 A 12 12 12 A 15 15 15

Contínua Intermitente
B 95 95 95 B 12 12 12 B 15 15 15

5 5 C 95 95 95 C 12 12 12 C 15 15 15

Resultados Gerais
Taxa de Serviço 

Real % Custos
Custo Total 34.34943537 M €

V E D V E D
Custo Médio Anual 11.44981179 M €

A 0.99 0.98 0.98 A 0.35 0.3 0.08
Custo Médio Encomendas 10.14638124 M €

B 0.96 0.98 0.98 B 0.02 0.04 0.02
Custo Médio Posse 1.303441418 M €

C 0.98 0.98 0.96 C 0.11 0.05 0.03
Nº Médio  Encomendas Realizadas 4444.333333

Procura Errática Procura Irregular

Custo Total 5.769234559 M € Custo Total 2.177929793 M €

Custo Médio Anual 1.923078186 M € Custo Médio Anual 0.725976598 M €

Custo Médio Encomendas 1876364.502 M € Custo Médio Encomendas 555662.8395 M €

Custo Médio Posse 0.046707596 M € Custo Médio Posse 0.170315932 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.44 0.17 0.02 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

1 0.97 0.95 A 0.15 0.58 0.08

B 1 1 1 B 0.01 0.03 0.01 B 1 1 0.93 B 0.01 0.02 0.03

A

1 0.99 0.94 C 0.03 0.04 0.06

Procura Contínua Procura Intermitente

C 1 1 1 C 0.28 0.03 0.01 C

Custo Total 8.359211999 M € Custo Total 18.04305511 M €

Custo Médio Anual 2.786404 M € Custo Médio Anual 6.014351702 M €

Custo Médio Encomendas 2612667.85 M € Custo Médio Encomendas 5101686.052 M €

Custo Médio Posse 0.173737019 M € Custo Médio Posse 0.912680435 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.29 0.31 0.15 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

0.98 0.97 0.95 A 0.37 0.31 0.06

B 1 1 1 B 0.01 0.02 0.01 B 0.94 0.98 0.99 B 0.02 0.06 0.02

A

0.98 0.98 0.96 C 0.05 0.07 0.04C 1 1 0.99 C 0.16 0.04 0.02 C

Refinaria de Matosinhos - Armazém Geral



Simulação de Modelos de Gestão de Stocks

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

Modelos Aplicados Taxa de Serviço 

Alvo

Parâmetros Gestão 

(meses)

MRP (dias)

Errática Irregular
V E D V E D V E D

6 6 A 95 95 95 A 12 12 12 A 15 15 15

Contínua Intermitente
B 95 95 95 B 12 12 12 B 15 15 15

6 6 C 95 95 95 C 12 12 12 C 15 15 15

Resultados Gerais
Taxa de Serviço 

Real % Custos
Custo Total 36.89474995 M €

V E D V E D
Custo Médio Anual 12.29824998 M €

A 1 0.99 0.99 A 0.33 0.34 0.07
Custo Médio Encomendas 10.85564901 M €

B 0.97 0.99 0.99 B 0.02 0.04 0.02
Custo Médio Posse 1.442613154 M €

C 0.99 0.98 0.96 C 0.11 0.05 0.03
Nº Médio  Encomendas Realizadas 4092

Procura Errática Procura Irregular

Custo Total 6.012711389 M € Custo Total 3.669961494 M €

Custo Médio Anual 2.00423713 M € Custo Médio Anual 1.223320498 M €

Custo Médio Encomendas 1947931.618 M € Custo Médio Encomendas 913925.0203 M €

Custo Médio Posse 0.056305077 M € Custo Médio Posse 0.309394173 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.44 0.16 0.02 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

1 1 0.95 A 0.09 0.73 0.05

B 1 1 1 B 0 0.03 0.01 B 1 1 0.93 B 0.01 0.01 0.02

A

1 0.99 0.94 C 0.02 0.03 0.03

Procura Contínua Procura Intermitente

C 1 1 1 C 0.29 0.03 0.01 C

Custo Total 8.027805371 M € Custo Total 19.18427561 M €

Custo Médio Anual 2.675935124 M € Custo Médio Anual 6.394758537 M €

Custo Médio Encomendas 2515656.321 M € Custo Médio Encomendas 5478135.612 M €

Custo Médio Posse 0.160287935 M € Custo Médio Posse 0.91662423 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.3 0.31 0.14 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

0.99 0.98 1 A 0.36 0.33 0.07

B 1 1 1 B 0.02 0.02 0.01 B 0.95 0.99 1 B 0.03 0.06 0.02

A

0.99 0.98 0.96 C 0.05 0.07 0.04C 1 1 0.99 C 0.16 0.04 0.02 C

Refinaria de Matosinhos - Armazém Geral



Simulação de Modelos de Gestão de Stocks

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

Modelos Aplicados Taxa de Serviço 

Alvo

Parâmetros Gestão 

(meses)

MRP (dias)

Errática Irregular
V E D V E D V E D

7 7 A 95 95 95 A 12 12 12 A 15 15 15

Contínua Intermitente
B 95 95 95 B 12 12 12 B 15 15 15

7 7 C 95 95 95 C 12 12 12 C 15 15 15

Resultados Gerais
Taxa de Serviço 

Real % Custos
Custo Total 32.50783575 M €

V E D V E D
Custo Médio Anual 10.83594525 M €

A 0.98 0.97 0.96 A 0.35 0.31 0.08
Custo Médio Encomendas 9.586046645 M €

B 0.95 0.97 0.97 B 0.02 0.04 0.02
Custo Médio Posse 1.24990078 M €

C 0.97 0.97 0.94 C 0.12 0.05 0.03
Nº Médio  Encomendas Realizadas 3916

Procura Errática Procura Irregular

Custo Total 5.828888535 M € Custo Total 1.847064571 M €

Custo Médio Anual 1.942962845 M € Custo Médio Anual 0.61568819 M €

Custo Médio Encomendas 1896944.511 M € Custo Médio Encomendas 468140.9446 M €

Custo Médio Posse 0.046020508 M € Custo Médio Posse 0.147545941 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.45 0.17 0.02 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

1 0.92 0.95 A 0.17 0.54 0.09

B 1 1 1 B 0 0.03 0.01 B 1 1 0.93 B 0.01 0.02 0.04

A

1 0.97 0.92 C 0.03 0.04 0.06

Procura Contínua Procura Intermitente

C 1 1 1 C 0.27 0.03 0.01 C

Custo Total 8.057762818 M € Custo Total 16.774112 M €

Custo Médio Anual 2.685920939 M € Custo Médio Anual 5.591370667 M €

Custo Médio Encomendas 2523367.356 M € Custo Médio Encomendas 4697589.485 M €

Custo Médio Posse 0.162559237 M € Custo Médio Posse 0.893774224 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.29 0.31 0.14 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

0.97 0.96 0.94 A 0.36 0.33 0.06

B 1 1 1 B 0.02 0.02 0.01 B 0.93 0.97 0.97 B 0.02 0.06 0.02

A

0.96 0.97 0.95 C 0.05 0.06 0.03C 1 1 0.99 C 0.16 0.04 0.02 C

Refinaria de Matosinhos - Armazém Geral



Simulação de Modelos de Gestão de Stocks

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

Modelos Aplicados Taxa de Serviço 

Alvo

Parâmetros Gestão 

(meses)

MRP (dias)

Errática Irregular
V E D V E D V E D

8 8 A 95 95 95 A 12 12 12 A 15 15 15

Contínua Intermitente
B 95 95 95 B 12 12 12 B 15 15 15

8 8 C 95 95 95 C 12 12 12 C 15 15 15

Resultados Gerais
Taxa de Serviço 

Real % Custos
Custo Total 35.23835737 M €

V E D V E D
Custo Médio Anual 11.74611912 M €

A 0.98 0.98 0.96 A 0.35 0.31 0.07
Custo Médio Encomendas 10.48826857 M €

B 0.95 0.97 0.98 B 0.02 0.04 0.02
Custo Médio Posse 1.257850121 M €

C 0.97 0.97 0.95 C 0.11 0.05 0.03
Nº Médio  Encomendas Realizadas 4265

Procura Errática Procura Irregular

Custo Total 5.831244637 M € Custo Total 2.006925903 M €

Custo Médio Anual 1.943748212 M € Custo Médio Anual 0.668975301 M €

Custo Médio Encomendas 1897729.443 M € Custo Médio Encomendas 521398.4842 M €

Custo Médio Posse 0.046020508 M € Custo Médio Posse 0.147577252 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.45 0.17 0.02 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

1 0.92 0.95 A 0.18 0.52 0.1

B 1 1 1 B 0 0.03 0.01 B 1 1 0.93 B 0.01 0.02 0.03

A

1 0.99 0.92 C 0.03 0.05 0.06

Procura Contínua Procura Intermitente

C 1 1 1 C 0.27 0.03 0.01 C

Custo Total 8.153354512 M € Custo Total 19.24682971 M €

Custo Médio Anual 2.717784837 M € Custo Médio Anual 6.415609902 M €

Custo Médio Encomendas 2554938.154 M € Custo Médio Encomendas 5514202.049 M €

Custo Médio Posse 0.162847988 M € Custo Médio Posse 0.901403939 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.29 0.31 0.14 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

0.97 0.97 0.94 A 0.37 0.33 0.06

B 1 1 1 B 0.02 0.02 0.01 B 0.93 0.97 0.98 B 0.02 0.06 0.02

A

0.96 0.97 0.95 C 0.05 0.06 0.03C 1 1 0.99 C 0.16 0.04 0.02 C

Refinaria de Matosinhos - Armazém Geral



Simulação de Modelos de Gestão de Stocks

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

Modelos Aplicados Taxa de Serviço 

Alvo

Parâmetros Gestão 

(meses)

MRP (dias)

Errática Irregular
V E D V E D V E D

9 9 A 95 95 95 A 12 12 12 A 15 15 15

Contínua Intermitente
B 95 95 95 B 12 12 12 B 15 15 15

9 9 C 95 95 95 C 12 12 12 C 15 15 15

Resultados Gerais
Taxa de Serviço 

Real % Custos
Custo Total 32.6554691 M €

V E D V E D
Custo Médio Anual 10.88515637 M €

A 0.98 0.97 0.96 A 0.35 0.31 0.08
Custo Médio Encomendas 9.634619379 M €

B 0.95 0.97 0.97 B 0.02 0.04 0.02
Custo Médio Posse 1.250540033 M €

C 0.97 0.97 0.94 C 0.12 0.05 0.03
Nº Médio  Encomendas Realizadas 3937.666667

Procura Errática Procura Irregular

Custo Total 5.829576058 M € Custo Total 1.85369453 M €

Custo Médio Anual 1.943192019 M € Custo Médio Anual 0.617898177 M €

Custo Médio Encomendas 1897171.511 M € Custo Médio Encomendas 470351.3658 M €

Custo Médio Posse 0.046020508 M € Custo Médio Posse 0.147545941 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.45 0.17 0.02 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

1 0.92 0.95 A 0.17 0.54 0.09

B 1 1 1 B 0 0.03 0.01 B 1 1 0.93 B 0.01 0.02 0.04

A

1 0.97 0.92 C 0.03 0.04 0.06

Procura Contínua Procura Intermitente

C 1 1 1 C 0.27 0.03 0.01 C

Custo Total 8.055568487 M € Custo Total 16.91663394 M €

Custo Médio Anual 2.685189496 M € Custo Médio Anual 5.638877981 M €

Custo Médio Encomendas 2522635.042 M € Custo Médio Encomendas 4744464.504 M €

Custo Médio Posse 0.162560107 M € Custo Médio Posse 0.894412606 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.29 0.3 0.14 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

0.97 0.96 0.94 A 0.36 0.33 0.06

B 1 1 1 B 0.02 0.02 0.01 B 0.93 0.97 0.97 B 0.02 0.06 0.02

A

0.96 0.97 0.95 C 0.05 0.06 0.03C 1 1 0.99 C 0.16 0.04 0.02 C

Refinaria de Matosinhos - Armazém Geral
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2.2 Fase II – Comparação dos Modelos (TSA = 99%) 



Simulação de Modelos de Gestão de Stocks

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

Modelos Aplicados Taxa de Serviço 

Alvo

Parâmetros Gestão 

(meses)

MRP (dias)

Errática Irregular
V E D V E D V E D

1 1 A 99 99 99 A 12 12 12 A 15 15 15

Contínua Intermitente
B 99 99 99 B 12 12 12 B 15 15 15

1 1 C 99 99 99 C 12 12 12 C 15 15 15

Resultados Gerais
Taxa de Serviço 

Real % Custos
Custo Total 36.07917367 M €

V E D V E D
Custo Médio Anual 12.02639122 M €

A 0.99 0.98 0.98 A 0.35 0.32 0.08
Custo Médio Encomendas 10.59634525 M €

B 0.97 0.97 0.98 B 0.02 0.04 0.02
Custo Médio Posse 1.430042063 M €

C 0.99 0.98 0.96 C 0.11 0.05 0.03
Nº Médio  Encomendas Realizadas 3134

Procura Errática Procura Irregular

Custo Total 6.11418029 M € Custo Total 3.335918276 M €

Custo Médio Anual 2.038060097 M € Custo Médio Anual 1.111972759 M €

Custo Médio Encomendas 1979089.294 M € Custo Médio Encomendas 836992.0996 M €

Custo Médio Posse 0.058966454 M € Custo Médio Posse 0.27497892 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.44 0.16 0.02 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

1 0.97 0.95 A 0.13 0.69 0.06

B 1 1 1 B 0 0.03 0.01 B 1 1 0.93 B 0.01 0.01 0.02

A

1 0.99 0.94 C 0.02 0.03 0.04

Procura Contínua Procura Intermitente

C 1 1 1 C 0.3 0.03 0.01 C

Custo Total 8.183049735 M € Custo Total 18.44602928 M €

Custo Médio Anual 2.727683245 M € Custo Médio Anual 6.148676428 M €

Custo Médio Encomendas 2560959.736 M € Custo Médio Encomendas 5219304.552 M €

Custo Médio Posse 0.166724813 M € Custo Médio Posse 0.929373181 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.3 0.31 0.14 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

0.98 0.97 0.96 A 0.38 0.32 0.07

B 1 1 1 B 0.01 0.02 0.01 B 0.95 0.97 0.99 B 0.03 0.05 0.02

A

0.99 0.98 0.97 C 0.05 0.06 0.04C 1 1 0.99 C 0.15 0.04 0.02 C

Refinaria de Matosinhos - Armazém Geral



Simulação de Modelos de Gestão de Stocks

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

Modelos Aplicados Taxa de Serviço 

Alvo

Parâmetros Gestão 

(meses)

MRP (dias)

Errática Irregular
V E D V E D V E D

2 2 A 99 99 99 A 12 12 12 A 15 15 15

Contínua Intermitente
B 99 99 99 B 12 12 12 B 15 15 15

2 2 C 99 99 99 C 12 12 12 C 15 15 15

Resultados Gerais
Taxa de Serviço 

Real % Custos
Custo Total 35.8726404 M €

V E D V E D
Custo Médio Anual 11.9575468 M €

A 0.96 0.96 0.95 A 0.33 0.32 0.08
Custo Médio Encomendas 10.51562856 M €

B 0.94 0.95 0.97 B 0.02 0.04 0.02
Custo Médio Posse 1.441916935 M €

C 0.95 0.95 0.94 C 0.12 0.05 0.03
Nº Médio  Encomendas Realizadas 8198.333333

Procura Errática Procura Irregular

Custo Total 6.420515184 M € Custo Total 3.717305298 M €

Custo Médio Anual 2.140171728 M € Custo Médio Anual 1.239101766 M €

Custo Médio Encomendas 2082752.961 M € Custo Médio Encomendas 919977.4779 M €

Custo Médio Posse 0.057412244 M € Custo Médio Posse 0.319122984 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.43 0.16 0.02 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

1 0.92 0.95 A 0.11 0.74 0.05

B 1 1 1 B 0.01 0.03 0.02 B 1 1 0.9 B 0.01 0.01 0.02

A

1 0.96 0.93 C 0.02 0.02 0.03

Procura Contínua Procura Intermitente

C 1 1 1 C 0.29 0.04 0.01 C

Custo Total 8.837240915 M € Custo Total 16.89756987 M €

Custo Médio Anual 2.945746972 M € Custo Médio Anual 5.632523291 M €

Custo Médio Encomendas 2780958.614 M € Custo Médio Encomendas 4731936.465 M €

Custo Médio Posse 0.16479488 M € Custo Médio Posse 0.900590305 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.28 0.3 0.13 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

0.93 0.95 0.94 A 0.37 0.31 0.07

B 1 1 1 B 0.02 0.03 0.02 B 0.93 0.93 0.97 B 0.03 0.05 0.02

A

0.94 0.94 0.94 C 0.05 0.06 0.04C 1 1 0.99 C 0.15 0.05 0.03 C

Refinaria de Matosinhos - Armazém Geral



Simulação de Modelos de Gestão de Stocks

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

Modelos Aplicados Taxa de Serviço 

Alvo

Parâmetros Gestão 

(meses)

MRP (dias)

Errática Irregular
V E D V E D V E D

3 3 A 99 99 99 A 12 12 12 A 15 15 15

Contínua Intermitente
B 99 99 99 B 12 12 12 B 15 15 15

3 3 C 99 99 99 C 12 12 12 C 15 15 15

Resultados Gerais
Taxa de Serviço 

Real % Custos
Custo Total 37.28585622 M €

V E D V E D
Custo Médio Anual 12.42861874 M €

A 0.99 0.98 0.98 A 0.34 0.33 0.07
Custo Médio Encomendas 11.01273416 M €

B 0.95 0.97 0.98 B 0.02 0.04 0.02
Custo Médio Posse 1.415868928 M €

C 0.99 0.98 0.96 C 0.11 0.05 0.03
Nº Médio  Encomendas Realizadas 4032.666667

Procura Errática Procura Irregular

Custo Total 6.156566627 M € Custo Total 3.299223893 M €

Custo Médio Anual 2.052188876 M € Custo Médio Anual 1.099741298 M €

Custo Médio Encomendas 1996859.637 M € Custo Médio Encomendas 830286.474 M €

Custo Médio Posse 0.055326195 M € Custo Médio Posse 0.269453519 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.44 0.16 0.02 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

1 0.97 0.95 A 0.13 0.68 0.06

B 1 1 1 B 0 0.03 0.01 B 1 1 0.93 B 0.01 0.01 0.02

A

1 0.99 0.94 C 0.02 0.03 0.04

Procura Contínua Procura Intermitente

C 1 1 1 C 0.3 0.03 0.01 C

Custo Total 8.463762356 M € Custo Total 19.36629682 M €

Custo Médio Anual 2.821254119 M € Custo Médio Anual 6.455432273 M €

Custo Médio Encomendas 2653563.904 M € Custo Médio Encomendas 5532023.706 M €

Custo Médio Posse 0.16768804 M € Custo Médio Posse 0.923401174 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.29 0.32 0.13 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

0.98 0.97 0.96 A 0.37 0.33 0.07

B 1 1 1 B 0.01 0.02 0.01 B 0.93 0.97 0.99 B 0.02 0.05 0.02

A

0.99 0.98 0.96 C 0.05 0.06 0.03C 1 1 0.99 C 0.15 0.04 0.02 C

Refinaria de Matosinhos - Armazém Geral



Simulação de Modelos de Gestão de Stocks

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

Modelos Aplicados Taxa de Serviço 

Alvo

Parâmetros Gestão 

(meses)

MRP (dias)

Errática Irregular
V E D V E D V E D

4 4 A 99 99 99 A 12 12 12 A 15 15 15

Contínua Intermitente
B 99 99 99 B 12 12 12 B 15 15 15

4 4 C 99 99 99 C 12 12 12 C 15 15 15

Resultados Gerais
Taxa de Serviço 

Real % Custos
Custo Total 33.63951575 M €

V E D V E D
Custo Médio Anual 11.21317192 M €

A 0.97 0.97 0.96 A 0.34 0.31 0.07
Custo Médio Encomendas 9.98038744 M €

B 0.95 0.97 0.97 B 0.02 0.04 0.02
Custo Médio Posse 1.232790129 M €

C 0.97 0.97 0.95 C 0.11 0.05 0.03
Nº Médio  Encomendas Realizadas 8065.666667

Procura Errática Procura Irregular

Custo Total 5.957046869 M € Custo Total 1.818780921 M €

Custo Médio Anual 1.98568229 M € Custo Médio Anual 0.606260307 M €

Custo Médio Encomendas 1942921.968 M € Custo Médio Encomendas 461634.0525 M €

Custo Médio Posse 0.042758148 M € Custo Médio Posse 0.14462582 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.43 0.17 0.03 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

1 0.92 0.95 A 0.17 0.53 0.09

B 1 1 1 B 0.01 0.03 0.01 B 1 1 0.93 B 0.01 0.02 0.04

A

1 0.97 0.94 C 0.03 0.04 0.06

Procura Contínua Procura Intermitente

C 1 1 1 C 0.27 0.04 0.01 C

Custo Total 8.932822172 M € Custo Total 16.930871 M €

Custo Médio Anual 2.977607391 M € Custo Médio Anual 5.643623668 M €

Custo Médio Encomendas 2820740.543 M € Custo Médio Encomendas 4755092.182 M €

Custo Médio Posse 0.156868587 M € Custo Médio Posse 0.888537574 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.27 0.33 0.12 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

0.96 0.96 0.94 A 0.36 0.33 0.06

B 1 1 1 B 0.02 0.02 0.01 B 0.93 0.97 0.97 B 0.02 0.06 0.02

A

0.96 0.97 0.95 C 0.05 0.06 0.04C 1 1 0.99 C 0.15 0.05 0.02 C
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Simulação de Modelos de Gestão de Stocks

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

Modelos Aplicados Taxa de Serviço 

Alvo

Parâmetros Gestão 

(meses)

MRP (dias)

Errática Irregular
V E D V E D V E D

5 5 A 99 99 99 A 12 12 12 A 15 15 15

Contínua Intermitente
B 99 99 99 B 12 12 12 B 15 15 15

5 5 C 99 99 99 C 12 12 12 C 15 15 15

Resultados Gerais
Taxa de Serviço 

Real % Custos
Custo Total 39.56843682 M €

V E D V E D
Custo Médio Anual 13.18947894 M €

A 0.99 0.98 0.98 A 0.34 0.33 0.07
Custo Médio Encomendas 11.83165238 M €

B 0.96 0.98 0.98 B 0.02 0.04 0.02
Custo Médio Posse 1.35783613 M €

C 0.98 0.98 0.96 C 0.1 0.05 0.03
Nº Médio  Encomendas Realizadas 4107.666667

Procura Errática Procura Irregular

Custo Total 5.80663212 M € Custo Total 2.752724539 M €

Custo Médio Anual 1.93554404 M € Custo Médio Anual 0.917574846 M €

Custo Médio Encomendas 1888788.609 M € Custo Médio Encomendas 711913.0481 M €

Custo Médio Posse 0.04675804 M € Custo Médio Posse 0.205662668 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.44 0.17 0.03 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

1 0.97 0.95 A 0.14 0.61 0.08

B 1 1 1 B 0 0.03 0.01 B 1 1 0.93 B 0.01 0.02 0.03

A

1 0.99 0.94 C 0.02 0.04 0.05

Procura Contínua Procura Intermitente

C 1 1 1 C 0.28 0.03 0.01 C

Custo Total 9.770491792 M € Custo Total 21.23859228 M €

Custo Médio Anual 3.256830597 M € Custo Médio Anual 7.079530761 M €

Custo Médio Encomendas 3071899.706 M € Custo Médio Encomendas 6159053.188 M €

Custo Médio Posse 0.184931761 M € Custo Médio Posse 0.920484096 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.26 0.36 0.13 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

0.98 0.98 0.98 A 0.37 0.33 0.06

B 1 1 1 B 0.02 0.03 0.01 B 0.94 0.98 0.99 B 0.03 0.06 0.02

A

0.98 0.98 0.96 C 0.05 0.06 0.03C 1 1 0.99 C 0.14 0.04 0.02 C
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Simulação de Modelos de Gestão de Stocks

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

Modelos Aplicados Taxa de Serviço 

Alvo

Parâmetros Gestão 

(meses)

MRP (dias)

Errática Irregular
V E D V E D V E D

6 6 A 99 99 99 A 12 12 12 A 15 15 15

Contínua Intermitente
B 99 99 99 B 12 12 12 B 15 15 15

6 6 C 99 99 99 C 12 12 12 C 15 15 15

Resultados Gerais
Taxa de Serviço 

Real % Custos
Custo Total 37.36604063 M €

V E D V E D
Custo Médio Anual 12.45534688 M €

A 1 0.99 0.99 A 0.33 0.33 0.07
Custo Médio Encomendas 11.00140113 M €

B 0.98 0.99 0.99 B 0.02 0.04 0.02
Custo Médio Posse 1.453951837 M €

C 0.99 0.98 0.97 C 0.11 0.05 0.03
Nº Médio  Encomendas Realizadas 4183.666667

Procura Errática Procura Irregular

Custo Total 6.017504477 M € Custo Total 3.783090877 M €

Custo Médio Anual 2.005834826 M € Custo Médio Anual 1.261030292 M €

Custo Médio Encomendas 1949049.222 M € Custo Médio Encomendas 949136.9474 M €

Custo Médio Posse 0.056790822 M € Custo Médio Posse 0.31189465 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.44 0.16 0.02 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

1 1 0.95 A 0.11 0.72 0.06

B 1 1 1 B 0 0.03 0.01 B 1 1 0.93 B 0.01 0.01 0.02

A

1 0.99 0.95 C 0.02 0.03 0.03

Procura Contínua Procura Intermitente

C 1 1 1 C 0.29 0.03 0.01 C

Custo Total 8.078691154 M € Custo Total 19.48676195 M €

Custo Médio Anual 2.692897051 M € Custo Médio Anual 6.495587316 M €

Custo Médio Encomendas 2528924.067 M € Custo Médio Encomendas 5574287.847 M €

Custo Médio Posse 0.163975594 M € Custo Médio Posse 0.921290337 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.3 0.3 0.14 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

0.99 0.98 1 A 0.36 0.33 0.07

B 1 1 1 B 0.01 0.02 0.01 B 0.96 0.99 1 B 0.03 0.06 0.02

A

0.99 0.98 0.97 C 0.05 0.06 0.04C 1 1 0.99 C 0.15 0.04 0.02 C
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Simulação de Modelos de Gestão de Stocks

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

Modelos Aplicados Taxa de Serviço 

Alvo

Parâmetros Gestão 

(meses)

MRP (dias)

Errática Irregular
V E D V E D V E D

7 7 A 99 99 99 A 12 12 12 A 15 15 15

Contínua Intermitente
B 99 99 99 B 12 12 12 B 15 15 15

7 7 C 99 99 99 C 12 12 12 C 15 15 15

Resultados Gerais
Taxa de Serviço 

Real % Custos
Custo Total 32.59244666 M €

V E D V E D
Custo Médio Anual 10.86414889 M €

A 0.98 0.97 0.96 A 0.35 0.31 0.08
Custo Médio Encomendas 9.614194618 M €

B 0.95 0.97 0.97 B 0.02 0.04 0.02
Custo Médio Posse 1.249946876 M €

C 0.97 0.97 0.94 C 0.12 0.05 0.03
Nº Médio  Encomendas Realizadas 3918

Procura Errática Procura Irregular

Custo Total 5.834754001 M € Custo Total 1.851862877 M €

Custo Médio Anual 1.944918 M € Custo Médio Anual 0.617287626 M €

Custo Médio Encomendas 1898898.796 M € Custo Médio Encomendas 469736.9008 M €

Custo Médio Posse 0.046021813 M € Custo Médio Posse 0.147548551 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.45 0.17 0.02 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

1 0.92 0.95 A 0.17 0.54 0.09

B 1 1 1 B 0 0.03 0.01 B 1 1 0.93 B 0.01 0.02 0.04

A

1 0.97 0.92 C 0.03 0.04 0.06

Procura Contínua Procura Intermitente

C 1 1 1 C 0.27 0.03 0.01 C

Custo Total 8.070511334 M € Custo Total 16.83531323 M €

Custo Médio Anual 2.690170445 M € Custo Médio Anual 5.611771076 M €

Custo Médio Encomendas 2527612.512 M € Custo Médio Encomendas 4717946.408 M €

Custo Médio Posse 0.162559237 M € Custo Médio Posse 0.893816841 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.29 0.31 0.14 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

0.97 0.96 0.94 A 0.36 0.34 0.06

B 1 1 1 B 0.02 0.02 0.01 B 0.93 0.97 0.97 B 0.03 0.06 0.02

A

0.96 0.97 0.95 C 0.05 0.06 0.03C 1 1 0.99 C 0.16 0.04 0.02 C
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Simulação de Modelos de Gestão de Stocks

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

Modelos Aplicados Taxa de Serviço 

Alvo

Parâmetros Gestão 

(meses)

MRP (dias)

Errática Irregular
V E D V E D V E D

8 8 A 99 99 99 A 12 12 12 A 15 15 15

Contínua Intermitente
B 99 99 99 B 12 12 12 B 15 15 15

8 8 C 99 99 99 C 12 12 12 C 15 15 15

Resultados Gerais
Taxa de Serviço 

Real % Custos
Custo Total 36.92526707 M €

V E D V E D
Custo Médio Anual 12.30842236 M €

A 0.98 0.98 0.98 A 0.35 0.31 0.07
Custo Médio Encomendas 11.04897628 M €

B 0.95 0.97 0.98 B 0.02 0.04 0.02
Custo Médio Posse 1.259448252 M €

C 0.97 0.98 0.95 C 0.11 0.05 0.03
Nº Médio  Encomendas Realizadas 4425.333333

Procura Errática Procura Irregular

Custo Total 5.836102954 M € Custo Total 2.112666052 M €

Custo Médio Anual 1.945367651 M € Custo Médio Anual 0.704222017 M €

Custo Médio Encomendas 1899306.7 M € Custo Médio Encomendas 556585.624 M €

Custo Médio Posse 0.046061821 M € Custo Médio Posse 0.147634654 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.45 0.17 0.02 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

1 0.92 0.95 A 0.17 0.51 0.1

B 1 1 1 B 0 0.03 0.01 B 1 1 0.93 B 0.01 0.03 0.03

A

1 0.99 0.93 C 0.03 0.05 0.06

Procura Contínua Procura Intermitente

C 1 1 1 C 0.27 0.03 0.01 C

Custo Total 8.195973068 M € Custo Total 20.78052761 M €

Custo Médio Anual 2.731991023 M € Custo Médio Anual 6.926842536 M €

Custo Médio Encomendas 2569143.47 M € Custo Médio Encomendas 6023939.181 M €

Custo Médio Posse 0.162848857 M € Custo Médio Posse 0.90290292 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.29 0.32 0.14 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

0.97 0.97 0.94 A 0.36 0.33 0.06

B 1 1 1 B 0.01 0.02 0.01 B 0.93 0.98 0.98 B 0.02 0.06 0.02

A

0.97 0.97 0.95 C 0.05 0.06 0.03C 1 1 0.99 C 0.16 0.04 0.02 C
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Simulação de Modelos de Gestão de Stocks

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

Modelos Aplicados Taxa de Serviço 

Alvo

Parâmetros Gestão 

(meses)

MRP (dias)

Errática Irregular
V E D V E D V E D

9 9 A 99 99 99 A 12 12 12 A 15 15 15

Contínua Intermitente
B 99 99 99 B 12 12 12 B 15 15 15

9 9 C 99 99 99 C 12 12 12 C 15 15 15

Resultados Gerais
Taxa de Serviço 

Real % Custos
Custo Total 32.86456199 M €

V E D V E D
Custo Médio Anual 10.954854 M €

A 0.98 0.97 0.96 A 0.35 0.31 0.08
Custo Médio Encomendas 9.703790821 M €

B 0.95 0.97 0.97 B 0.02 0.04 0.02
Custo Médio Posse 1.25106448 M €

C 0.97 0.97 0.94 C 0.12 0.05 0.03
Nº Médio  Encomendas Realizadas 3949.333333

Procura Errática Procura Irregular

Custo Total 5.825837084 M € Custo Total 1.853939795 M €

Custo Médio Anual 1.941945695 M € Custo Médio Anual 0.617979932 M €

Custo Médio Encomendas 1895926.056 M € Custo Médio Encomendas 470432.2507 M €

Custo Médio Posse 0.046020943 M € Custo Médio Posse 0.147545941 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.45 0.17 0.02 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

1 0.92 0.95 A 0.17 0.54 0.09

B 1 1 1 B 0 0.03 0.01 B 1 1 0.93 B 0.01 0.02 0.04

A

1 0.97 0.92 C 0.03 0.04 0.06

Procura Contínua Procura Intermitente

C 1 1 1 C 0.28 0.03 0.01 C

Custo Total 8.074541233 M € Custo Total 17.11024127 M €

Custo Médio Anual 2.691513744 M € Custo Médio Anual 5.703413756 M €

Custo Médio Encomendas 2528957.117 M € Custo Médio Encomendas 4808474.093 M €

Custo Médio Posse 0.162559237 M € Custo Médio Posse 0.894937924 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.29 0.31 0.14 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

0.97 0.96 0.94 A 0.37 0.33 0.06

B 1 1 1 B 0.02 0.02 0.01 B 0.93 0.97 0.97 B 0.02 0.06 0.02

A

0.96 0.97 0.95 C 0.05 0.06 0.03C 1 1 0.99 C 0.16 0.04 0.02 C
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Modelo de Gestão de Stocks para um Armazém de Peças de Reserva 
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2.3 Fase III – Optimização do sistema escolhido  
  



Simulação de Modelos de Gestão de Stocks

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0.99 0.98 0.96 C 0.05 0.07 0.04C 1 1 0.99 C 0.16 0.04 0.02 C

0.99 0.98 1 A 0.36 0.33 0.07

B 1 1 1 B 0.01 0.02 0.01 B 0.95 0.99 1 B 0.03 0.06 0.02

A 1 1 1 A 0.3 0.31 0.14 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

Custo Médio Encomendas 2529164.982 M € Custo Médio Encomendas 5475338.557 M €

Custo Médio Posse 0.162391378 M € Custo Médio Posse 0.91662423 M €

Custo Total 8.075001755 M € Custo Total 19.17627322 M €

Custo Médio Anual 2.691667252 M € Custo Médio Anual 6.392091072 M €

1 0.99 0.94 C 0.03 0.04 0.06

Procura Contínua Procura Intermitente

C 1 1 1 C 0.3 0.03 0.01 C

1 0.97 0.95 A 0.15 0.58 0.08

B 1 1 1 B 0 0.03 0.01 B 1 1 0.93 B 0.01 0.02 0.03

A 1 1 1 A 0.44 0.16 0.02 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

Custo Médio Encomendas 1936091.971 M € Custo Médio Encomendas 554872.254 M €

Custo Médio Posse 0.04860013 M € Custo Médio Posse 0.170315933 M €

Procura Errática Procura Irregular

Custo Total 5.954076303 M € Custo Total 2.175693714 M €

Custo Médio Anual 1.984692101 M € Custo Médio Anual 0.725231238 M €

C 0.99 0.98 0.96 C 0.11 0.05 0.03
Nº Médio  Encomendas Realizadas 3797

B 0.97 0.99 0.99 B 0.02 0.04 0.02
Custo Médio Posse 1.297931672 M €

A 1 0.99 0.99 A 0.35 0.31 0.08
Custo Médio Encomendas 10.49546689 M €

Resultados Gerais
Taxa de Serviço 

Real % Custos
Custo Total 35.3801957 M €

V E D V E D
Custo Médio Anual 11.79339857 M €

95 C 12 12 12 C 15 15 15

12 A 15 15 15

Contínua Intermitente
B 95 95 95 B 12 12 12 B 15 15 15

1 6 C 95 95

Modelos Aplicados Taxa de Serviço 

Alvo

Parâmetros Gestão 

(meses)

MRP (dias)

Errática Irregular
V E D V E D V E D

1 5 A 95 95 95 A 12 12
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Simulação de Modelos de Gestão de Stocks

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0.99 0.98 0.97 C 0.05 0.06 0.04C 1 1 0.99 C 0.15 0.04 0.02 C

0.99 0.98 1 A 0.36 0.33 0.07

B 1 1 1 B 0.01 0.02 0.01 B 0.96 0.99 1 B 0.03 0.06 0.02

A 1 1 1 A 0.3 0.31 0.14 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

Custo Médio Encomendas 2560975.392 M € Custo Médio Encomendas 5573988.659 M €

Custo Médio Posse 0.166724813 M € Custo Médio Posse 0.921290337 M €

Custo Total 8.183315873 M € Custo Total 19.48499813 M €

Custo Médio Anual 2.727771958 M € Custo Médio Anual 6.494999378 M €

1 0.99 0.94 C 0.02 0.04 0.05

Procura Contínua Procura Intermitente

C 1 1 1 C 0.3 0.03 0.01 C

1 0.97 0.95 A 0.14 0.61 0.08

B 1 1 1 B 0 0.03 0.01 B 1 1 0.93 B 0.01 0.02 0.03

A 1 1 1 A 0.44 0.16 0.02 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

Custo Médio Encomendas 1979166.7 M € Custo Médio Encomendas 711784.3279 M €

Custo Médio Posse 0.058966454 M € Custo Médio Posse 0.205662668 M €

Procura Errática Procura Irregular

Custo Total 6.114310749 M € Custo Total 2.752470142 M €

Custo Médio Anual 2.038103583 M € Custo Médio Anual 0.917490047 M €

C 0.99 0.98 0.97 C 0.11 0.05 0.03
Nº Médio  Encomendas Realizadas 3863.333333

B 0.98 0.99 0.99 B 0.02 0.04 0.02
Custo Médio Posse 1.146981604 M €

A 1 0.99 0.99 A 0.34 0.32 0.08
Custo Médio Encomendas 10.82591508 M €

Resultados Gerais
Taxa de Serviço 

Real % Custos
Custo Total 35.91869005 M €

V E D V E D
Custo Médio Anual 11.97289668 M €

99 C 12 12 12 C 15 15 15

12 A 15 15 15

Contínua Intermitente
B 99 99 99 B 12 12 12 B 15 15 15

1 6 C 99 99

Modelos Aplicados Taxa de Serviço 

Alvo

Parâmetros Gestão 

(meses)

MRP (dias)

Errática Irregular
V E D V E D V E D

1 5 A 99 99 99 A 12 12

Refinaria de Matosinhos - Armazém Geral



Simulação de Modelos de Gestão de Stocks

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0.99 0.98 0.96 C 0.05 0.06 0.03C 1 1 0.99 C 0.15 0.03 0.01 C

0.99 0.98 1 A 0.35 0.34 0.06

B 1 1 1 B 0.01 0.02 0.01 B 0.96 0.99 1 B 0.02 0.06 0.02

A 1 1 1 A 0.29 0.34 0.13 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

Custo Médio Encomendas 2686488.004 M € Custo Médio Encomendas 5632221.93 M €

Custo Médio Posse 0.162351806 M € Custo Médio Posse 0.915247011 M €

Custo Total 8.546512907 M € Custo Total 19.64242509 M €

Custo Médio Anual 2.848837636 M € Custo Médio Anual 6.547475029 M €

1 0.99 0.94 C 0.03 0.04 0.06

Procura Contínua Procura Intermitente

C 1 1 1 C 0.3 0.03 0.01 C

1 0.97 0.95 A 0.15 0.57 0.07

B 1 1 1 B 0 0.03 0.01 B 1 1 0.93 B 0.01 0.02 0.03

A 1 1 1 A 0.44 0.16 0.02 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

Custo Médio Encomendas 1952990.843 M € Custo Médio Encomendas 559874.9464 M €

Custo Médio Posse 0.052995316 M € Custo Médio Posse 0.170441174 M €

Procura Errática Procura Irregular

Custo Total 6.017959781 M € Custo Total 2.190944446 M €

Custo Médio Anual 2.005986594 M € Custo Médio Anual 0.730314815 M €

C 0.99 0.98 0.96 C 0.11 0.05 0.03
Nº Médio  Encomendas Realizadas 3876

B 0.98 0.99 0.99 B 0.02 0.04 0.02
Custo Médio Posse 1.301034872 M €

A 1 0.99 0.99 A 0.34 0.32 0.07
Custo Médio Encomendas 10.83157877 M €

Resultados Gerais
Taxa de Serviço 

Real % Custos
Custo Total 36.39784874 M €

V E D V E D
Custo Médio Anual 12.13261625 M €

90 C 12 12 12 C 15 15 15

12 A 15 15 15

Contínua Intermitente
B 98 95 90 B 12 12 12 B 15 15 15

1 6 C 98 95

Modelos Aplicados Taxa de Serviço 

Alvo

Parâmetros Gestão 

(meses)

MRP (dias)

Errática Irregular
V E D V E D V E D

1 5 A 98 95 90 A 12 12

Refinaria de Matosinhos - Armazém Geral
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0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

Modelos Aplicados Taxa de Serviço 

Alvo

Parâmetros Gestão 

(meses)

MRP (dias)

Errática Irregular
V E D V E D V E D

1 5 A 98 95 90 A 3 3 3 A 7 15 15

Contínua Intermitente
B 98 95 90 B 3 6 6 B 15 30 30

1 6 C 98 95 90 C 3 6 12 C 15 30 30

Resultados Gerais
Taxa de Serviço 

Real % Custos
Custo Total 36.343057 M €

V E D V E D
Custo Médio Anual 12.11435233 M €

A 1 0.99 0.99 A 0.34 0.32 0.07
Custo Médio Encomendas 10.81620845 M €

B 0.98 0.99 0.99 B 0.02 0.04 0.02
Custo Médio Posse 1.298142147 M €

C 0.99 0.98 0.96 C 0.11 0.05 0.03
Nº Médio  Encomendas Realizadas 3723.333333

Procura Errática Procura Irregular

Custo Total 6.027479421 M € Custo Total 2.175312772 M €

Custo Médio Anual 2.009159807 M € Custo Médio Anual 0.725104257 M €

Custo Médio Encomendas 1955401.302 M € Custo Médio Encomendas 554667.4324 M €

Custo Médio Posse 0.053755026 M € Custo Médio Posse 0.17043726 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.44 0.16 0.02 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

1 0.97 0.95 A 0.15 0.58 0.08

B 1 1 1 B 0 0.03 0.01 B 1 1 0.93 B 0.01 0.02 0.03

A

1 0.99 0.93 C 0.03 0.04 0.06

Procura Contínua Procura Intermitente

C 1 1 1 C 0.3 0.03 0.01 C

Custo Total 8.511605821 M € Custo Total 19.62867073 M €

Custo Médio Anual 2.83720194 M € Custo Médio Anual 6.542890242 M €

Custo Médio Encomendas 2675466.339 M € Custo Médio Encomendas 5630670.33 M €

Custo Médio Posse 0.161741255 M € Custo Médio Posse 0.912209476 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.28 0.35 0.13 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

0.99 0.98 1 A 0.36 0.34 0.06

B 1 1 1 B 0.01 0.02 0.01 B 0.96 0.99 1 B 0.02 0.06 0.02

A

0.99 0.98 0.96 C 0.05 0.06 0.03C 1 1 0.99 C 0.15 0.03 0.01 C
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2.4 Fase IV – Modelo adaptado à metodologia actual 
 



Simulação de Modelos de Gestão de Stocks

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

Modelos Aplicados Taxa de Serviço 

Alvo

Parâmetros Gestão 

(meses)

MRP (dias)

Errática Irregular
V E D V E D V E D

1 5 A 98 95 90 A 3 3 3 A 7 15 15

Contínua Intermitente
B 98 95 90 B 3 6 6 B 15 30 30

1 6 C 98 95 90 C 3 6 12 C 15 30 30

Resultados Gerais
Taxa de Serviço 

Real % Custos
Custo Total 37.05455649 M €

V E D V E D
Custo Médio Anual 12.35151883 M €

A 1 0.98 0.98 A 0.34 0.31 0.07
Custo Médio Encomendas 11.08791457 M €

B 0.99 0.98 0.98 B 0.02 0.04 0.02
Custo Médio Posse 1.263597738 M €

C 0.98 0.98 0.96 C 0.11 0.05 0.03
Nº Médio  Encomendas Realizadas 5278.333333

Procura Errática Procura Irregular

Custo Total 6.027649018 M € Custo Total 2.328190599 M €

Custo Médio Anual 2.009216339 M € Custo Médio Anual 0.776063533 M €

Custo Médio Encomendas 1955478.708 M € Custo Médio Encomendas 640051.5286 M €

Custo Médio Posse 0.053735022 M € Custo Médio Posse 0.136012439 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.44 0.16 0.02 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

1 0.92 0.95 A 0.15 0.43 0.06

B 1 1 1 B 0 0.03 0.01 B 1 0.88 0.9 B 0.02 0.02 0.03

A

0.89 0.84 0.88 C 0.08 0.09 0.13

Procura Contínua Procura Intermitente

C 1 1 1 C 0.3 0.03 0.01 C

Custo Total 8.374216163 M € Custo Total 20.32450202 M €

Custo Médio Anual 2.791405388 M € Custo Médio Anual 6.774834005 M €

Custo Médio Encomendas 2629013.139 M € Custo Médio Encomendas 5863368.149 M €

Custo Médio Posse 0.162396597 M € Custo Médio Posse 0.911455854 M €

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

V E D V E D V E D V E D

1 1 1 A 0.29 0.33 0.13 A

Taxa de Serviço 

Real
% Custos

0.99 0.98 0.98 A 0.36 0.34 0.06

B 1 1 1 B 0.01 0.02 0.01 B 0.98 0.99 0.99 B 0.03 0.06 0.02

A

0.99 0.99 0.97 C 0.05 0.06 0.03C 1 1 0.99 C 0.15 0.04 0.01 C
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