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Resumo 

Esta tese enquadra-se no âmbito da realização do Projecto de Dissertação do Mestrado 
Integrado em Engenharia Industrial e Gestão da Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto (FEUP). 

Num mercado competitivo, as organizações são forçadas a melhorar continuamente os seus 
processos e métodos de trabalho, de modo a obterem novas vantagens competitivas e, 
consequentemente, serem bem sucedidas no meio empresarial. A ColepCCL é actualmente 
líder de mercado e esforça-se para manter e melhorar a sua posição. É precisamente no âmbito 
de melhorar e obter novas vantagens que o projecto realizado se enquadra – melhorias 
operacionais no domínio do planeamento da produção. 

O trabalhou realizado consistiu no desenvolvimento de uma plataforma de dimensionamento 
de lotes de encomenda à produção, baseada em modelos matemáticos realistas adaptados à 
empresa. O propósito do projecto foi de minimizar os custos de produção e de posse de 
produtos em curso de fabrico.  

Inicialmente tentou seguir-se uma abordagem semelhante à do modelo de Wilson, mas 
concluiu-se que alguns dos pressupostos deste modelo não eram respeitados. Assim, tornou-se 
necessário abordar o problema baseando-o num modelo de optimização de programação não 
linear e a sua resolução através de métodos exactos (Multiplicadores de Lagrange). 

Complementarmente ao modelo desenvolvido, realizou-se uma análise de impacto dos 
resultados deste modelo, comparando-os com os resultados do ano de 2009.  Esta análise, 
possibilitou identificar oportunidades de redução tanto dos inventários como dos custos de 
produção. Esta oportunidade, permitiu concluir que o modelo deve ser implementado, pois, 
através da abordagem realizada os resultados são preferíveis aos das metodologias de 
planeamento da produção utilizadas actualmente.  

Paralelamente ao projecto de dimensionamento de lotes foram criadas duas ferramentas de 
apoio à decisão e uma ferramenta de previsão. Quanto às ferramentas de apoio à decisão, uma 
permitiu melhorar o processo de planeamento do corte primário e outra identificar possíveis 
combinações de artigos para produção em simultâneo. A primeira, tem como objectivo 
reduzir o desperdício e estimar a quantidade de folha a cortar consoante as necessidades dos 
processos produtivos a montante. A combinação de artigos, possibilitará uma redução do 
número de encomendas realizadas, através da produção simultânea de diversos produtos numa 
ordem de fabrico. A ferramenta de previsão teve um impacto pouco significativo, no entanto, 
validou um método de previsão antes utilizado na organização. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Planeamento da produção, Dimensionamento de lotes, Optimização, 
Programação não linear
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Abstract 

This thesis concerns the concluding dissertation project of the Integrated Master in Industrial 
Engineering and Management from Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
(FEUP).  

In a competitive market, organizations are forced to continously improve their processes and 
work methods, in order to maintain and improve their competitive advantages and 
consequently their success. ColepCCL is a market leader and does a great effort to improve 
and hold this position. It is exactly on this field where the project fits – operational 
improvement on the production planning domain. 

This work is focused on developing a lotsizing framework based on realistic mathematical 
models adapted to the company. The scope of this project was to minimize the order and 
holding costs of the printed tinplate stocks. Inicially the Economic Order Quantity model of 
Wilson was studied, but its assumptions turned to be incompatible with the reality found in 
the company.  

The developed model turned to be a non-linear optimization framework and the results 
obtained, compared to the previous year of 2009, identified an opportunity to reduce both 
stocks and production costs. This analysis led to the conclusion that the work perfomed 
should be implemented because with this aproach the results are prefered to the actual 
production planning methods. 

Concurrently to the lotsizing problem other two decision support systems and a forecast tool 
were developed. One of the decision support systems allowed to improve the primary tinplate 
cutting planning process and the other allowed to find possible product matches for 
simultaneous production. The first aimed to reduce waste and find the right ammount of tin 
plates to cut according to the demand of the upstream processes, the latter was of great value 
because  it permits to reduce the number of setups due to the combination of products in the 
same order. About the forecast method, it had little impact on the organization, but it allowed 
to validate a forecast method previously used. 
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1 Introdução 

Esta tese insere-se no âmbito da realização do Projecto de Dissertação de conclusão do 
Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e Gestão da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto. 

O título deste documento, Planning Model for General Business Line1, corresponde ao tema e 
à área em que este projecto se inseriu na ColepCCL, empresa onde foi realizado o Projecto de 
Dissertação. 

1.1 Apresentação da ColepCCL 

A ColepCCL é uma multinacional Portuguesa, especializada na produção e no enchimento de 
embalagens. Actualmente, orgulha-se de ser líder Europeu em Contract Manufacturing 
(forma de subcontratação) de produtos de saúde, cuidado pessoal, cosmética e produtos 
domésticos, fornecidos em embalagens metálicas e plásticas. Emprega cerca de 2.400 
colaboradores e em 2009 apresentou um turnover de 400 milhões de Euros (ColepCCL, 
2009).  

A ColepCCL dispõe de 9 unidades industriais na Europa, localizadas em Espanha, na 
Alemanha, na Polónia, no Reino Unido e em Portugal. Esta cobertura geográfica permite à 
empresa oferecer aos seus clientes as melhores e mais eficientes soluções de subcontratação.  

O organigrama apresentado na Figura 1 tem estruturada a organização dos vários 
departamentos da Packaging Division da ColepCCL. O projecto de dissertação foi inserido 
nesta divisão, mais concretamente no departamento de Supply Chain Management, no qual se 
desenvolveu e reportou o trabalho. 

 

                                                 
1 O título do projecto encontra-se em inglês devido a ser a língua ofícial da ColepCCL. 

Figura 1 – Organização da Packaging Divison da ColepCCL 
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História 

A Colep foi fundada em 1965 em Vale de Cambra, Portugal, pelo Eng. Ilídio Pinho. Iniciou a 
sua actividade no fabrico e comercialização de embalagens metálicas decorativas mas 
rapidamente diversificou a sua actividade, entrando no segmento de embalagens industriais 
para tintas, vernizes, solventes e óleos lubrificantes. Posteriormente, prosseguiu a sua 
expansão com a introdução da produção de embalagens metálicas para aerossóis e produtos 
alimentares, com fins tão diversos como espumas de barbear, lacas, desodorizantes, 
insecticidas, salsichas, azeites, entre outros. 

Em 1975, a Colep dá um passo importante rumo à sua expansão, assumindo a actividade de 
enchimento de embalagens de produtos de grande consumo. Iniciou-se assim a divisão de 
Contract Manufacturing, isto é, a formulação, o fabrico, o enchimento e o embalamento de 
produtos de consumo. Actividades que até então era levadas a cabo pelos seus clientes. O 
crescimento da área de negócio da empresa foi acompanhado por aquisições em Espanha, no 
Reino Unido e pela instalação de uma unidade fabril na Polónia. Assim, a Colep, consolidou-
se como uma empresa com projecção e imagem reconhecidas na Europa. 

No ano de 2004, com o contínuo crescimento da empresa, é concluída a fusão da Colep com a 
empresa canadiana CCL – Custom Manufacturing Europe. A nova empresa, denominada por 
ColepCCL, centra a sua actividade no fabrico de embalagens metálicas, Contract 
Manufacturing e aposta também num centro de desenvolvimento de novos produtos. 

Completou-se em Janeiro de 2009 a aquisição da Czewo Full Filling Service GmbH (Czewo), 
permitindo, tanto à ColepCCL como à Czewo, expandir as suas respectivas forças e vantagens 
competitivas. Alavancando-se numa maior escala e dispersão geográfica, a nova organização 
é capaz de oferecer maior rapidez e fiabilidade no fornecimento do mercado. 

Missão, Visão e Valores da ColepCCL 

A missão da ColepCCL é “trabalhar com os clientes de modo a proporcionar conforto aos 
consumidores”, a Figura 2 representa a apresentação corporativa da missão da empresa. 

Figura 2 - Missão da ColepCCL 
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A sua visão é ser líder na criação de valor. Promovendo a reestruturação das indústrias de 
Contract Manufacturing e Packaging, através do estabelecimento de relações de longo prazo 
com os clientes, a sua integração e através da oferta de um serviço de qualidade superior. 

Os valores seguidos pela ColepCCL são os seguintes: 

• Focalização no cliente – atingir e exceder as expectativas dos clientes; 

• Responsabilidade ética e social – operar os seus negócios de uma forma ética e 
socialmente responsável; 

• Fomentar a aprendizagem – ir ao alcance da excelência operacional através da 
melhoria contínua, promovendo a divulgação do conhecimento numa organização em 
contínua aprendizagem e crescimento; 

• Abertura, confiança e lealdade – respeitar os colaboradores internos e externos através 
de abertura, confiança e lealdade em todas as ocasiões; 

• Criatividade – através de novas ideias, promover um ambiente de incentivo ao 
trabalho em equipa, agradável e divertido; 

• Criação de Valor – criar valor para a empresa e para as suas partes interessadas, sem 
comprometer os valores defendidos. 

Áreas de negócio da ColepCCL 

Para responder às necessidades dos seus clientes, durante o seu crescimento, a ColepCCL 
dividiu-se em 3 áreas: 

 
• Packaging (Portugal, Espanha e Polónia) 

Produção de embalagens metálicas para aerossóis, produtos industriais e alimentares e 
embalagens plásticas através de injecção e molde. 
 

• Speciality Custom Manufacturing (Alemanha) 
Área especializada na produção e enchimento de compostos para embalagens 
destinadas a cosméticos e produtos farmacêuticos. 
 

• Contract Operations (Portugal, Reino Unido e Polónia) 
Divisão que engloba o enchimento e embalamento de produtos de consumo. 

A empresa tem como clientes as principais marcas multinacionais de bens de consumo, bem 
como as mais importantes empresas Ibéricas dos sectores industrial e alimentar. São exemplo 
do portfólio de clientes da ColepCCL as seguintes empresas: Alberto Culver, Bayer, 
Beiersdor, Colgate, Coty, Cussons, GlaxoSmithKline, Heineken, Henkel/Schwrzkopf, Johnson 
Diversey, P&G/Gillette, Oriflame, Sara Lee, SC Johnson, SSL, Unilever e a WD-40. 

Processo Produtivo 

A ColepCCL é das poucas empresas, no sector de produção de embalagens, que controla 
praticamente toda a cadeia de abastecimento do seu negócio. À excepção da extracção e 
produção das matérias-primas, a folha-de-flandres, a ColepCCL integra na sua cadeia todos os 
processos de transformação e distribuição dos seus produtos.  

Visto que o projecto de dissertação foi realizado na Packaging Division da ColepCCL, mais 
concretamente na área de embalagens metálicas, este documento apenas se irá focar na 
descrição do processo produtivo desta divisão da empresa.  



A Packaging Division dedica
embalagens metálicas e o fluxo deste processo 

 

Considerando a figura anterior
processos. A Litografia, onde a matéria
montagem, e a Montagem pr

Após a recepção da matéria
que realiza o corte primário das bobines. 
folhas rectangulares de menor dimensão, que servirão de base de impressão 
bobines têm um tempo de entrega médio de cerca de 3 meses e
maioritariamente da China. 
está equipada com uma plataforma hidráulica que permite fazer o carregamento das b
na máquina principal. A preparação e o carregamento da bobine é um
duração média de cerca de
função do formato a cortar e 
corte e a posterior afinação da máquina é um processo que 

Devido à sua elevada cadência de corte, 
qualidade de alta precisão. Estes,
cumprem as especificações 
metálica ou mesmo a deformação física das folhas.

Neste, como em qualquer outro processo que ge
armazenados para posteriormente serem fundidos e reutilizados. 
Figura 4 é apresentado um 
(secundário) de formas circulares.

Figura 4 –

Figura 3 – Diagrama de fluxo simplificado da 
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dedica-se à transformação de bobines de folha
fluxo deste processo é descrito na Figura 3.  

figura anterior, podemos dividir a produção de embalagens em dois 
. A Litografia, onde a matéria-prima é transformada em folhas preparadas para a 

montagem, e a Montagem propriamente dita, onde se concebem as embalagens metálicas

pção da matéria-prima, esta é processada na Littel, uma puncionadora hidráulica, 
que realiza o corte primário das bobines. Nesta operação, os rolos metálicos são divididos em 
folhas rectangulares de menor dimensão, que servirão de base de impressão 

um tempo de entrega médio de cerca de 3 meses e, actualmente
da China. Devido à dimensão e à massa de cada bobine (7 a 

está equipada com uma plataforma hidráulica que permite fazer o carregamento das b
A preparação e o carregamento da bobine é um processo

duração média de cerca de 15 minutos. A ferramenta que realiza o corte será
a cortar e da espessura da chapa metálica. A mudança d

corte e a posterior afinação da máquina é um processo que dura cerca de 30 minutos

cadência de corte, a Littel, está equipada com sistemas de controlo de 
de alta precisão. Estes, permitem a separação automática d

especificações ou apresentem problemas de qualidade, como a oxidação da liga 
metálica ou mesmo a deformação física das folhas. 

outro processo que gere desperdícios metálicos
armazenados para posteriormente serem fundidos e reutilizados. A título de exemplo, na

um formato de folha que minimiza o desperdício 
secundário) de formas circulares. 

– Esquema de impressão de tampos circulares

Diagrama de fluxo simplificado da Packaging Division
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transformação de bobines de folha-de-flandres em 

idir a produção de embalagens em dois macro-
prima é transformada em folhas preparadas para a 

, onde se concebem as embalagens metálicas.   

, uma puncionadora hidráulica, 
os rolos metálicos são divididos em 

folhas rectangulares de menor dimensão, que servirão de base de impressão a posteriori. As 
actualmente, são provenientes 

são e à massa de cada bobine (7 a 10 ton.), a Littel 
está equipada com uma plataforma hidráulica que permite fazer o carregamento das bobines 

processo que tem uma 
que realiza o corte será escolhida em 

. A mudança da ferramenta de 
cerca de 30 minutos.  

está equipada com sistemas de controlo de 
ica das folhas que não 

ou apresentem problemas de qualidade, como a oxidação da liga 

desperdícios metálicos (aparas), estes, são 
A título de exemplo, na 

de folha que minimiza o desperdício aquando do corte 

Esquema de impressão de tampos circulares 

Packaging Division 
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O Departamento de Litografia é constituído por um conjunto de envernizadoras e impressoras 
que dão a cor e a imagem ao produto final da ColepCCL. Existem dois tipos de impressões 
possíveis: com tintas convencionais, que necessitam de uma passagem no forno de modo a 
secar a tinta, e através de tintas UV, que reagem a este espectro de luz e assim, eliminam a 
necessidade da secagem no forno. 

Antes da impressão, há a necessidade de preparar as litografias através da aplicação de 
vernizes. Os vernizes, tal como as tintas convencionais, necessitam de uma passagem no 
forno para estes aderirem à superfície metálica. A aplicação dos vernizes, não só serve para a 
adesão da pintura, mas também, protege a liga metálica da oxidação ou do conteúdo que a 
embalagem virá a receber. Após a impressão, poderá ainda existir uma passagem final pelas 
envernizadoras para uma aplicação de um verniz de acabamento, por exemplo, para dar brilho 
à impressão. 

Apesar da cadência elevada destas máquinas, a necessidade de passagem pelo forno leva a um 
grande aumento do tempo de produção das litografias. 

O processo final do Departamento da Litografia é o corte secundário, onde as folhas são 
cortadas reduzindo o seu tamanho ao da embalagem final. A estas folhas é atribuída a 
designação de corpo. O processo de corte é semelhante ao encontrado no corte primário, 
embora, agora, se lide com folhas de menor dimensão. 

Podemos considerar que aqui termina a primeira fase do processo produtivo da Packaging 
Division, a segunda é a montagem dos corpos de modo a formar as embalagens metálicas. 

O embalamento está dividido em dois grupos de linhas: a General Line e a Aerosols. As 
linhas estão assim organizadas devido às características das embalagens que produzem. Como 
o nome indica, a linha Aerosols fabrica aerossóis de diversos diâmetros e alturas, enquanto a 
General Line dedica-se à produção de embalagens para produtos alimentares e industriais. A 
transformação dos corpos em embalagens é um processo relativamente simples. Os corpos são 
enrolados de modo a formarem um cilindro, é aplicada uma solda no seu interior e no seu 
exterior para selar o cilindro e por fim, é cravado um fundo e uma cúpula, de modo a formar a 
embalagem final. À parte do controlo de qualidade realizado por amostragem às embalagens, 
as linhas de montagem têm integrado um teste de estanquidade que controla a permeabilidade 
de todas as embalagens produzidas.  

1.2 Apresentação do projecto 

O Projecto realizado enquadra-se no plano de melhoria do departamento de Supply Chain 
Management da Packaging Division da ColepCCL para o ano de 2010. O papel deste projecto 
foi determinar as quantidades óptimas de encomenda de produção de folha litografada, 
minimizando os custos totais associados a esta. Posteriormente foram realizados outros 
projectos de menor dimensão também relacionados com o planeamento da produção da 
Litografia, no entanto, devido a não serem o objecto principal do projecto de dissertação, 
serão remetidos para anexo.  

A optimização do tamanho dos lotes de encomenda ao Departamento da Litografia passou por 
três fases. Inicialmente, foi necessário fazer um levantamento dos custos associados à 
produção e à posse das litografias. Ainda com alguns dos custos por apurar, iniciou-se o 
desenvolvimento do modelo que permitisse calcular o tamanho dos lotes e por fim realizou-se 
uma análise comparando os resultados do modelo com as ordens de encomenda à produção do 
ano 2009. 
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1.3 Objectivos 

Os objectivos do Projecto de Dissertação devem ser separados em duas ópticas. Em primeiro 
lugar, na perspectiva do autor este projecto serviu para a aplicação do conhecimento e da 
forma de pensar apreendidos durante a sua formação académica. Por outro lado, a ColepCCL 
encontra no apoio a discentes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
potenciais colaboradores após a conclusão do Projecto de Dissertação.  

Em relação ao projecto desenvolvido, o seu objectivo pode resumir-se na melhoria da 
Packaging Division da ColepCCL. Em termos particulares, é necessário observar 
individualmente os projectos realizados e a sua contribuição para o objectivo global.  

Como foi mencionado anteriormente, o projecto inicialmente teve como objectivo determinar 
as quantidades óptimas de encomenda à produção de litografias. No entanto, surgiram outros 
projectos, de menor dimensão, que se enquadravam no âmbito do projecto de dissertação e 
assim foram incluídos no Anexo B deste documento. Pode afirmar-se que os restantes 
trabalhos tiveram como objectivo o desenvolvimento de ferramentas de: 

• Previsão da carga total no sistema da Litografia no período n+2; 
• Planeamento do corte primário; 
• Análise de litografias combináveis. 

1.4 Estrutura 

A tese foi dividida em 5 capítulos e em diversos anexos. O primeiro capítulo serve de 
introdução ao estudo desenvolvido e à empresa onde este foi realizado. Os capítulos seguintes 
fazem uma abordagem completa do projecto realizado. Começando por se analisar os 
fundamentos teóricos em que se baseou o estudo, segue-se a descrição da metodologia 
seguida e por fim são apresentados os resultados obtidos. No capítulo 5 são retiradas 
conclusões sobre o trabalho desenvolvido e é delineado um plano de trabalho futuro. O último 
capítulo apresenta as referências bibliográficas utilizadas e os anexos presentes no documento 
servem de complemento ao corpo principal da tese.  
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2 Planeamento da Produção 

O projecto realizado na ColepCCL incidiu sobretudo no desenvolvimento de ferramentas de 
apoio ao planeamento da produção da Litografia. Neste capítulo pretende-se abordar os 
conceitos utilizados na execução do projecto. 

2.1 Dimensionamento de lotes 

Um sistema de stocks é um conjunto de políticas e controlos que monitorizam e definem as 
quantidades que se devem manter de cada produto. “Deve-se visualizar o inventário como 
uma pilha de dinheiro à espera de ser consumida” (Jacobs, Chase, & Aquilano, 2009).  

Neste relatório serão abordados apenas os inventários de produção, portanto, o material que é 
armazenado depois de um processo produtivo, aguardando a expedição para o cliente (seja ele 
interno ou externo). As razões para se manter produto armazenado consistem em responder à 
variação da procura, manter a produção flexível, obter vantagens em economias de escala 
relacionadas com a quantidade, evitar eventuais falhas de produção ou entrega, entre outras. 
Todavia, é necessário ter em conta os tradeoffs, os compromissos, existentes entre os 
objectivos atrás mencionados e os custos que possam surgir para os atingir. 

O problema de dimensionamento de lotes tem em conta diversos factores como a procura do 
artigo, o nível de serviço acordado com o cliente e os lead time (tempo de entrega) de 
produção. 

Qualquer que seja a organização que transaccione bens, vai partilhar um objectivo que é 
transversal a todas – maximizar o seu lucro – e existem diversas abordagens para atingir este 
objectivo. Contudo, o lucro não garante o sucesso de nenhuma organização. É necessário ter 
em conta outros factores como margens brutas, valor criado e a satisfação dos clientes. O 
nível de serviço é um indicador de performance que se pode encontrar muitas vezes no centro 
da gestão de uma organização. Esta métrica serve para avaliar a disponibilidade de uma 
organização em satisfazer as necessidades dos seus clientes no prazo estabelecido entre ambas 
as partes, a Figura 6 mostra os factores que circundam o nível de serviço.  

Quando 

encomendar 

Quantidade de 

Stock de Segurança 

Quanto 

encomendar 

Nível de 
Serviço 

Figura 5 – Nível de serviço, o centro da gestão? 
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A gestão de stocks é altamente influenciada por esta métrica e o seu desempenho reflecte-se 
em resultados comerciais, financeiros e produtivos das organizações. Na teoria, a gestão de 
stocks é a área, das operações organizacionais, mais desenvolvida, mas a prática demonstra 
precisamente o contrário (Tersine, 1988). 

Em conjunto com os lead times e a procura de cada produto, o nível de serviço vai permitir 
abordar a gestão de uma forma probabilística. É possível gerar estimativas, de quando e 
quanto encomendar, de modo a que o cliente seja satisfeito dentro do nível pré-estabelecido. 
Desta maneira também é possível estabelecer um stock de segurança que permita responder a 
flutuações da procura de modo a minimizar rupturas. Este tipo de medidas protege o nível de 
serviço e, consequentemente, a imagem da empresa. O stock de segurança é definido a partir 
de previsões, tendo em conta também o tempo necessário para repor os níveis de stock. 
Existem diversas abordagens acerca de como definir o nível de segurança, a mais comum é 
utilizando critérios probabilísticos. 

É vantajoso para as organizações terem uma noção de qual deve ser o seu ponto de reposição, 
ou seja, qual é o nível que o stock deve atingir para que seja realizada uma nova encomenda 
para o abastecer. Este parâmetro depende essencialmente de dois factores: a procura desse 
produto e o lead time da sua reposição. 

Ponto de reposição (PR) 

Apesar de alguns modelos matemáticos assumirem que a reposição dos inventários é realizada 
instantaneamente, a realidade é muito diferente. Existe um período de tempo entre a 
realização do pedido de reposição e a sua entrega, portanto é necessário ter em conta este 
tempo de modo a que o produto em stock esteja sempre pronto a dar resposta às encomendas 
dos clientes. O problema na definição do PR reside em quão baixo deverá ser o stock até que 
se faça um pedido para o repor. Os factores que determinam este ponto são o tempo de 
entrega da encomenda e as necessidades de stock durante esse período (Magee & Boodman, 
1967). 

Assim,  

 �� = �������������  !"#�� + %&��'  � %�(���)ç� 
(1.1) 

É de notar que ambos os parâmetros deverão ter a mesma escala de tempo, assim, se a procura 
for semanal, o lead time também deverá ser expresso em semanas. O ponto de reposição 
inclui o nível de stock de segurança como protecção das flutuações de procura. 

A equação (1.2), semelhante a (1.1), serve para estudar os parâmetros que compõe a fórmula 
do ponto de reposição: 

 �� =  ̅� + ,-. 
(1.2) 

Com,  

L – lead time 
z – coeficiente de segurança (determinado a partir do nível de serviço)  ̅ – procura média -. – desvio padrão do lead time 
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Outra abordagem frequente ao planeamento da produção é assumir que tanto a procura como 
os lead time seguem uma distribuição qualquer. Então, define-se um nível de serviço que 
permita estimar um PR para um determinado intervalo de confiança.  

 
 �� =  ̅� + ,/�-01 +  ̅1-.1 

(1.3) 

Onde, -0 – desvio padrão da procura 

A partir das equações anteriores, podemos afirmar que os pontos de reposição indicam níveis 
de stock que cobrem as necessidades previstas para o período que compreende o lead time 
(Khan, 1999). 

Como vimos anteriormente, por um lado a armazenagem do material traz vantagens à 
organização, mas por outro, também incute custos. A noção de custos numa empresa segue 
por vezes diferentes perspectivas tornando a abordagem de um estudo mais ou menos 
complexa. Assim, torna-se necessário investir alguns recursos em apurar qual a perspectiva 
mais realista para o problema em questão. A gestão de stocks, é um condutor importante da 
saúde financeira de uma empresa e necessita uma base de informação correcta de modo a 
permitir o seu bom funcionamento. Quando se lida com stocks é importante ter uma noção 
realista dos custos e para o fazer podemos considerar as seguintes parcelas: 

• Custos de Posse; 
• Custos de Encomenda (externo) ou ordem de produção; 
• Custos de Ruptura. 

Em seguida tratar-se-ão detalhadamente cada um deles. 

Custo de Posse 

Apesar de o armazenamento ser necessário não traz, nem acrescenta qualquer valor aos 
produtos. Existe um custo para as organizações associado a manter os stocks em armazém e 
existem diversos prismas de como lidar com os custos de posse de stock. De uma forma geral 
os custos podem dividir-se em custos de capital e custos de não capital (Timme & Williams-
Timme, 2003). O custo de capital é determinado a partir de um indicador financeiro próprio 
de cada organização, o Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC). Este indicador é a média 
ponderada entre os Capitais Próprios e os Capitais Alheios da organização, e representa o 
custo de oportunidade em ter capital investido em inventário. Devido a estar fora do âmbito 
deste projecto, uma explicação mais aprofundada do CMPC encontra-se no anexo D. 

Quanto aos custos de não capital, estes incluem: 

• Obsolescência 
• Roubo 
• Danos 
• Seguros 
• Impostos 
• Amortizações 
• Operação 
• Administração 
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Estima-se que os custos de armazenagem rondem os 20 % do valor do inventário, no entanto, 
“diz a experiência que raramente esses custos ultrapassam os 10 %” (Timme & Williams-
Timme, 2003). 

Custo de encomenda 

Associada à encomenda de um artigo existem custos que poderão estar relacionados com a 
compra desse artigo (transporte, qualidade). Visto de uma perspectiva interna são os custos 
envolvidos na preparação das máquinas, portanto, as alterações realizadas ao processo 
produtivo para que se possa produzir o artigo em questão. Estes custos incluem tanto a mão-
de-obra utilizada como o material consumido durante esta alteração. 

Custos de Ruptura 

Os custos de ruptura surgem quando não existe material disponível para satisfazer uma 
necessidade. Quando estas ocorrem há uma perda de oportunidade que se pode transformar 
numa perda de receita. Poderão também existir custos de penalização por não cumprir o 
acordado e, além do mais, em casos extremos, as rupturas poderão levar à perda de clientes. 
No entanto, a quantificação destes custos é de natureza subjectiva, fazendo com que este custo 
seja muitas vezes uma estimativa errónea. 

Sistemas de reaprovisionamento 

Os sistemas de reaprovisionamento, ou reposição, de stocks abordam a problemática da 
definição da quantidade e a periodicidade da encomenda à produção. Nesta secção, serão 
abordados os sistemas de encomenda multi-periódicos. 

Existem ainda sistemas de período único que são encontrados quando só existe uma 
oportunidade de colocar uma encomenda - é o caso típico dos problemas de “vendedores de 
jornal”2. Quando isto acontece é fundamental balançar a quantidade encomendada com o 
custo de oportunidade de perder uma venda.  

Em sistemas multi-periódicos existem múltiplas oportunidades de se reabastecer. Estes 
sistemas dividem-se em 2 tipos: ordem fixa e período fixo. O problema proposto é do tipo de 
ordem fixa, tema que se irá abordar seguidamente.  

O modelo que determina a quantidade económica de encomenda, mais conhecido por 
Economic Order Quantity (EOQ), existe desde 1914 e tem como autor F.W. Harris. No 
entanto, é mais conhecido como o modelo de Wilson, pois foi este que o aplicou 
extensivamente (Hax, 1984).  

No problema deste projecto, não se pôde aplicar este modelo, devido ao não cumprimento de 
um dos pressupostos básicos do modelo. No Capítulo 3 será explicado com maior detalhe esta 
situação. Contudo, será feita uma abordagem ao modelo original e a uma extensão do mesmo.  

Apesar do seu classicismo e dos avanços na área do planeamento, o modelo de Wilson é ainda 
utilizado por muitas organizações. No entanto, é necessário ter em conta os pressupostos em 
que este modelo se fundamenta: 

• O custo de encomenda é constante; 
• A procura é determinística e constante; 
• O lead time é fixo; 
• O preço de cada artigo é constante; 

                                                 
2 Newsvendor model 
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• A reposição é feita instantaneamente. 

A Figura 7 representa a evolução do stock de acordo com o modelo de Wilson.   

A fórmula do EOQ (1.4) pressupõe o conhecimento de 3 variáveis: a procura (D), custos fixos 
de ordem (Cs) e os custos de posse (h).  

 2 = 325 67ℎ  (1.4) 

Onde Q representa o tamanho do lote a encomendar por cada ordem, minimizando os custos 
de posse e encomenda. Esta expressão é facilmente obtida a partir da derivada dos custos 
totais (1.5).  

 6! = 67 52 + ℎ 22  (1.5) 

Derivando,  

 

 
 6! 2 = −67 521 + ℎ2 (1.6) 

Igualando a derivada (1.6) a zero é possível determinar os extremos da função: 

 

 

 

 

Logo, 

 6! 2 = 0 (1.7) 

 

 

 

21 = 2675ℎ  (1.8) 

Figura 6 – Evolução do stock segundo modelo de quantidade económica de encomenda 
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E, 2 = ± 325 67ℎ  (1.9) 

 

Como as quantidades são necessariamente positivas, podemos concluir que a quantidade é 
dada pela equação (1.4), esta, representa o mínimo local da função dos custos totais no 
domínio ℜ=. 

Foi mencionado anteriormente que o problema deste projecto possuí um custo de posse não 
linear. O assunto será aprofundando no Capítulo 3 mas aproveita-se para apresentar um 
modelo de cálculo onde o custo de posse por unidade é uma função não linear do horizonte 
temporal. A sua aplicação é para sistemas de inventário onde o valor do artigo decresce não 
linearmente ao longo do tempo que se encontra em armazém (Weiss, 1982). Ferguson et al. 
(2007) descrevem um modelo semelhante para produtos de natureza perecível. 

A diferença do modelo de Weiss para o modelo clássico da Quantidade Económica de 
Encomenda, em que o custo de posse cresce linearmente, é marcada pela presença de um 
expoente r (≥ 1�.  

 ℎ&@ (1.10) 

O factor r pode ser interpretado como um custo marginal de posse ao longo do tempo e o 
objectivo deste modelo será determinar uma quantidade que minimize o custo total médio 
para um determinado período. As Assim, os custos de posse (1.11) são expressos por:  

 

 6A = hQB�r + 1�DBDE (1.11) 

E para um horizonte infinito, o custo médio total (1.12) que se pretende minimizar será: 

 

 6!F�2� = 6752 + hQB�r + 1�DBDE (1.12) 

Derivando, encontra-se a quantidade (1.13) que minimiza o custo total médio: 

 2 = G�� + 1�675@ℎ� H E�@=E�
 (1.13) 

Como seria de esperar, para valores de r = 1 obtemos a equação (1.4). Contudo, precisar um 
valor exacto para r que se adapte à realidade pode não ser viável. 

As expressões (1.10), (1.11), (1.12) e (1.13) são adaptadas de (Weiss, 1982). 

Recomenda-se a leitura de Gallego (2004) para uma revisão bibliográfica de diferentes 
extensões de modelos da quantidade económica de encomenda. San José et al. (2003) 
propõem um modelo que permite descontos de quantidade e encomendas em atraso e 
Kulkarni et al. (2005) aborda o estudo de modelos de quantidade económicas de encomenda 
quando a cadência de produção e a procura são variáveis. 
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2.2 Métodos de Previsão 

Por vezes faz sentido assumir que determinados factores seguem distribuições estatísticas 
generalizadas. Acontece que com este pressuposto surge um problema devido à exclusão de 
factores de variabilidade, como a sazonalidade. Existindo uma necessidade crescente nas 
organizações de antever cada vez mais e com maior precisão os diversos factores que 
influenciam o seu funcionamento, como a procura dos seus clientes ou o custo das matérias-
primas, faz sentido explorar melhor estes métodos de forma a planear com maior rigor as suas 
acções. 

Henri Poincaré, matemático e filósofo Francês, disse “It is far better to foresee even without 
certainty than not foresee at all”.(Almada-Lobo, 2009). 

Os métodos de previsões têm um objectivo muito simples, estimar o que o futuro reserva, e 
podem dividir-se em dois tipos: 

• Métodos Quantitativos 
o Séries temporais 
o Métodos causais 

• Métodos qualitativos 

As séries temporais baseiam-se em dados históricos e procuram utilizar as tendências do 
passado (como a sazonalidade) para estimar valores futuros. Nos métodos causais, a 
estimação está ligada a uma causa que vai influenciar o resultado. Um exemplo peculiar, mas 
real, será estimar o valor de um vintage a partir da precipitação média anual (Ayres, 2007).  

Os métodos qualitativos baseiam-se em opiniões emitidas, questionários realizados, e daí 
serem mais subjectivos que os anteriores. 

A recolha de dados e o seu tratamento é uma área de extrema importância para a obtenção de 
previsões fiáveis. Por vezes é necessário decompor o problema e estudar cada elemento 
separadamente. Verificar se existem erros nos dados recolhidos e ajusta-los à realidade actual, 
como por exemplo parâmetros influenciados pela inflação económica e pelos dias úteis de um 
ano. Frequentemente, os erros de previsão dependem mais do modo como se usa a informação 
do que a sua exactidão. O tipo de informação que é necessária e qual a melhor forma de a usar 
é determinada pelo método de previsão seleccionado. 

Análise de Erros 

A qualidade de uma previsão é medida a partir dos erros desta. Em geral, a medida de erro 
deve ser a que melhor se enquadra na decisão que irá ser tomada. Idealmente, deve permitir 
comparar os benefícios de uma melhor qualidade com os custos de obter esse nível de 
qualidade. Infelizmente, é muitas vezes difícil determinar o custo da melhoria, recorrendo-se 
simplesmente a métodos que maximizam a exactidão da previsão. 

Antes de introduzir aos métodos mais comuns de análise de erros, apresentam-se os dois 
estimadores básicos do erro existentes, o total (1.14) e o relativo (1.15): 

 

 �I = JI − JKI (1.14) 

 

 �LI = MJI − JKIJKI N 100 (1.15) 
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Na Tabela 1 encontram-se os parâmetros mais utilizados na análise de erros.  

Tabela 1 - Métodos de análise de erros 

Erro Absoluto Médio (EAM) OPQ = ∑ |�I|TIUEV  

Erro Quadrático Médio O2Q =  ∑ �I1TIUE)  

Erro Percentual Médio O�Q = ∑ O�ITIUE)  

Erro Percentual Absoluto Médio O�PQ =  ∑ |�LI|TIUE)  

 

Para uma revisão aprofundada sobre métodos de previsão recomenda-se a leitura de 
Makridakis (1998). 

2.3 Optimização 

A optimização é uma área da matemática e da computação que procura, utilizando 
programação matemática, determinar a melhor solução, a escolha do melhor elemento, de um 
certo conjunto de alternativas disponíveis. Procura-se definir os valores óptimos das variáveis 
de decisão de um problema, que permitem maximizar ou minimizar uma função objectivo 
sujeita a certas restrições. No problema abordado neste projecto a função objectivo é não 
linear, tema que será abordado nesta secção. 

Programação não linear 

É comum encontrar na área de optimização problemas com funções objectivo ou restrições 
que são funções não lineares e consequentemente não podem ser resolvidos com os métodos 
tradicionais, como o Simplex, utilizado para a resolução de problemas de programação linear. 
A programação não linear tem um formato idêntico (1.16) ao dos problemas lineares: 

 

 

#�W ��� #")� , = X�WE, W1, … , WT� [. �: 
(E�WE, W1, … , WT� �≤, ≥ �� =� _E 

(1�WE, W1, … , WT� �≤, ≥ �� =� _1 

... 
(F�WE, W1, … , WT� �≤, ≥ �� =� _F 

(1.16) 

 

Em diante, os problemas de programação não linear serão referidos como PNL. 
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A região possível do problema, é o conjunto de pontos �WE, W1, … , WT� que satisfaz as m 
restrições de (1.16). Cada ponto �W̅E, W̅1, . . . , W̅F� na região possível em que X�W̅E, W̅1, . . . , W̅F� ≥ X�WE, W1, … , WT�, é um extremo de um problema de maximização. Para 
problemas de minimização, como o de determinar a quantidade económica, a solução óptima 
é dada pela condição X�W̅E, W̅1, . . . , W̅F� ≤ X�WE, W1, … , WT� para todos os W possíveis. 

Um dos teoremas de Fermat diz que a solução de problemas sem restrições é encontrada em 
pontos estacionários, onde a derivada de primeira ordem ou o gradiente da função objectivo é 
nulo. Quando os problemas possuem restrições a solução óptima é determinada através de 
métodos analíticos, o método de multiplicadores de Lagrange. Este método calcula um 
sistema de desigualdades denominado por condições de Kuhn-Tucker, ou condições de folga 
complementar, que leva a calcular a solução óptima de um problema. 

Não serão abordados os métodos de resolução de problemas de PNL com apenas uma variável 
ou uma restrição, para tal, deve-se consultar a bibliografia de Winston (1995). 

 

Multiplicadores de Lagrange 

Os multiplicadores de Lagrange podem ser usados para resolver problemas não lineares com 
múltiplas variáveis e restrições, em que todas as restrições são de igualdade.  

Para resolver (1.16), associamos um multiplicador λi a cada restrição i de modo a formar o 
Lagrangiano (1.17): 

 ��WE, … , WT, λE, λ1, . . , λa� = X�WE, … , WT� + b λc[bc − (f�WE, … , WT�]fUF
fUE  (1.17) 

Depois, tentamos encontrar um ponto hW̅E, W̅1, . . . , W̅F, λ�E, λ�1, . . . , λ�Fi que maximiza (ou 
minimiza) ��WE, W1, … , WT, λE, λ1, . . , λa�. As derivadas parciais de (1.17) em ordem a λi são 

dadas por: 

 
j�jkf = _f − (f�WE, W1, … , WT� = 0 (1.18) 

O conjunto de i derivadas, permite verificar se o ponto encontrado maximiza ou minimiza o 
Lagrangiano satisfazendo as restrições impostas: 

 

 
j�jλE = j�jλ1 = ⋯ = j�jλa = j�jWE = j�jW1 = ⋯ = j�jWF = 0 (1.19) 

Teorema: 

Supondo que (1.16) é um problema de minimização. Se X�WE, W1, … , WT� é uma função 
convexa e cada restrição (f�WE, W1, … , WT� é uma função linear, então, qualquer ponto hW̅E, W̅1, . . . , W̅F, λ�E, λ�1, . . . , λ�Fi satisfazendo (1.19) vai originar um solução óptima para (1.16). 

 

Condições de Kuhn-Tucker 

Nesta secção discutem-se as condições suficientes e as necessárias para que um W̅ =�W̅E, W̅1, … , W̅T� seja a solução óptima de um problema não linear com restrições de 
desigualdade (1.20), que segue a forma de: 
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#�W ��� #")� , = X�WE, W1, … , WT� [. �: 
(E�WE, W1, … , WT� ≤ _E (1�WE, W1, … , WT� ≤ _1 

... 
(F�WE, W1, … , WT� ≤ _F 

(1.20) 

 

Para aplicar os resultados nesta secção, todas as restrições do problema terão de ser restrições 
do tipo ≤. Qualquer restrição �WE, W1, … , WT� ≥ _ terá de ser rescrita na forma −ℎ�WE, W1, … , WT� ≤ _. No caso das restrições de igualdade é necessário dividir em duas: 

ℎ�WE, W1, … , WT� ≤ _ 

−ℎ�WE, W1, … , WT� ≤ −_ 

As condições de Kuhn-Tucker necessárias para que um ponto �W̅E, W̅1, . . . , W̅F� resolva (1.20) 
são: 

Supondo que (1.20) é um problema de minimização, se �W̅E, W̅1, . . . , W̅F� for um ponto que 
conduz à solução óptima de (1.20), então, �W̅E, W̅1, . . . , W̅F� terá de satisfazer as m restrições em 
(1.20) e terão que existir multiplicadores k̅E, k̅1, . . . , k̅F que satisfaçam:  

 

 
jX�W̅�jWm + b k̅f

fUF
fUE

j(�W̅�jWm = 0                   �n = 1,2, … , )� (1.21) 

 k̅f[_f − (f�W̅�] = 0                                  �" = 1,2, … , #� (1.22) 

 k̅f ≥ 0                                                         �" = 1,2, … , #� (1.23) 

Tal com os multiplicadores de Lagrange, os multiplicadores k̅f associdados às condições de 
Kuhn-Tucker podem ser vistos como o preço sombra de cada restrição i em (1.20). Se o 
problema (1.20) for de minimização e o lado direito da restrição i é incrementado de _f para _f + ∆, o valor da função objectivo descresce ∆k̅f. 
Neste projecto, trata-se de optimizar quantidades, logo terão de existir restrições de não 
negatividade das quantidades expressas da seguinte forma: 

2f ≥ 0 

No entanto, dada que as condições de Kuhn-Tucker exigem que as restrições sejam do tipo ≤, 
estas terão de ser transformadas em: 

−2f ≤ 0 

Se (1.20) é um problema de minimização, então, o ponto �W̅E, W̅1, . . . , W̅F� terá de satisfazer 
todas as restrições de (1.20) e terão de existir multiplicadores k̅E, k̅1, . . . , k̅F que satisfaçam: 
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jX�W̅�jWm + b k̅f

fUF
fUE

j(�W̅�jWm − pm = 0                   �n = 1,2, … , )� (1.24) 

 k̅f[_f − (f�W̅�] = 0                                         �" = 1,2, … , #� (1.25) 

 qjX�W̅�jWm + b k̅f
fUF
fUE

j(�W̅�jWm r Wm = 0                   �n = 1,2, … , )� (1.26) 

 p̅m ≥ 0                                                              �n = 1,2, … , )� (1.27) 

 k̅f ≥ 0                                                               �" = 1,2, … , #� (1.28) 

 

Apesar de não se ter recorrido a métodos numéricos para a resolução do problema deste 
projecto, recomenda-se a revisão bibliográfica de Bazaara et al., para um conhecimento 
aprofundando de métodos numéricos para a resolução de problemas de programação não 
linear. 

Resolução de problemas de optimização 

Neste projecto foram abordados dois métodos para resolver o problema de optimização: a 
utilização de software de optimização matemática e métodos matemáticos. A principal 
ferramenta utilizada foi o Excel, que, para além de facilitar o cálculo também possui uma 
ferramenta de optimização – o solver. Esta ferramenta permite resolver problemas de 
programação linear, não linear, com números reais, inteiros ou ainda programação inteira 
mista. No entanto, apresenta algumas limitações ao nível da dimensão do problema e da sua 
complexidade. Como referência de comparação tanto a nível das soluções geradas como de 
performance, foi também utilizado o software de programação matemática AMPL – Advanced 
Mathematical Programming Language em conjunto com o motor de optimização Knitro da 
Ziena Optimization Inc. A escolha deste motor em específico deve-se ao facto de ter sido 
modelado um problema de programação não linear. É de notar que para a utilização do Knitro 
foi requerida uma licença académica válida durante 30 dias sem limitações no número de 
variáveis ou de restrições.  

2.4 Advanced Mathematical Programming Language 

O AMPL é uma linguagem de programação matemática utilizada para descrever problemas 
típicos de optimização como os de produção, distribuição, escalonamento, entre outros. É uma 
linguagem de notação algébrica com um sistema que permite a comunicação com 
praticamente todos os solvers encontrados no mercado (como o CPLEX). A sua flexibilidade 
e potencialidades tornam-na ideal para a prototipagem e o desenvolvimento de modelos. Por 
outro lado, a sua performance satisfaz as necessidades de resposta rápida a tarefas de cálculo 
cíclicas, como no caso do planeamento da produção semanal. Neste momento, a plataforma 
AMPL suporta problemas de: 

• Programação Linear; 
• Programação Quadrática; 
• Programação Não Linear; 
• Programação Inteira Mista; 
• Optimização Global. 
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Está em desenvolvimento uma extensão da plataforma actual que suporta programação 
estocástica (Fourer & Lopes, 2009). 

Os modelos estruturados em AMPL permitem a integração com folhas de cálculo ou bases de 
dados relacionais, facilitando a manipulação dos dados do problema. Em comparação com as 
folhas de cálculo, que também possuem solvers, o AMPL apresenta maior capacidade de 
cálculo, principalmente no que toca a problemas multidimensionais, e enquanto existem add-
ons para as folhas de cálculo que as tornam mais capazes, o AMPL tem a flexibilidade de se 
ligar a praticamente qualquer solver existente sem limite do tamanho do problema. As únicas 
limitações desta plataforma são os recursos computacionais disponíveis. 

A escrita em AMPL permite uma definição muito concisa e legível dos problemas. Segundo 
estatísticas do NEOS3, esta linguagem é a mais popular no que toca à representação de 
problemas de programação matemática. 

A título de curiosidade, e devido à potencialidade do software AMPL, apresenta-se abaixo 
uma tabela com motores de optimização mais populares disponíveis para esta plataforma, tal 
como as suas características.  

Tabela 2 – Lista de solvers disponíveis para a plataforma AMPL (AMPL FAQ, 2004) 

Nome Suporte Proprietário 

CPLEX Simplex, IP, Redes, Quadráticos ILOG 

Gurobi Simplex, IL Gurobi Optimization 

IPOPT NLP (Open Source) 

KNITRO NLP ZIENA 

MINOS Simplex, NLP Stanford Business Software (Open Source) 

                                                 
3 Servidor de optimização da Divisão de Matemática e Ciência dos Computadores do Governo Americano 
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3 Desenvolvimento do Projecto 

O Projecto de Dissertação de Mestrado teve a duração de 5 meses. Iniciou-se em Fevereiro de 
2010 com uma semana de integração na empresa onde foram conhecidas as várias divisões da 
ColepCCL, alguns dos seus responsáveis e colaboradores. Esta fase foi importante pois 
possibilitou conhecer a estrutura da organização, os seus processos e as pessoas com quem foi 
necessário lidar durante o desenvolvimento do projecto.  

Uma componente muito importante na realização do projecto foi a informação utilizada. Para 
a recolha de dados foi usado o sistema SAP utilizado na empresa. Este poderoso ERP é 
constituído por um vasto leque de transacções que permite fazer a gestão de pontos críticos da 
organização. Contudo, foi necessário tratar os conjuntos de dados extraídos no Excel de forma 
a obter a informação pretendida. Tanto o Excel como o SAP foram as ferramentas mais 
utilizadas para a execução do projecto. Posteriormente foi utilizado software de optimização 
baseado em AMPL em conjunto com o solver Knitro para a validação dos resultados obtidos 
no Excel. 

Este capítulo está dividido de forma a explicar os passos seguidos para se atingir o objectivo 
de dimensionar os lotes óptimos de encomenda. 

3.1 Dimensionamento de lotes 

Como foi referido anteriormente o processo de litografia é o bottleneck da produção desta 
organização, daí haver um esforço contínuo em melhorar os processos subjacentes a esta. 
Inicialmente começou-se por abordar o problema do dimensionamento dos lotes através da 
fórmula de Wilson (1.4). No entanto, à medida que foram recolhidos dados, o problema 
começou a tomar uma forma que não permitia ser abordado através deste modelo. Chegou-se 
à conclusão que o custo de posse virá em função da quantidade de encomenda, 
impossibilitando a utilização do modelo de Wilson. Isto deve-se ao facto de se ter introduzido 
um custo de obsolescência que é definido em função da cobertura do produto, logo da 
quantidade. A partir deste momento tornou-se necessário alterar a abordagem ao problema, 
passando a utilizar métodos de resolução de problemas de PNL.  

A princípio foram realizadas breves reuniões com os colaboradores e responsáveis da 
Litografia, de forma a recolher informação que possibilitasse a construção das funções de 
cálculo dos custos operacionais a introduzir no modelo da Quantidade Óptima de 
Encomenda. Posteriormente, também se demonstrou necessário reunir com elementos do 
departamento financeiro para compreender a estrutura de custeio da empresa e de que forma 
se poderia adaptar o modelo à realidade. 

De uma forma geral, o objectivo do problema pode ser resumido na seguinte expressão: 

min 6�[&� !�&�v = 6�[&�[  � ��[[� + 6�[&�[  � %�&�L 

Os artigos que serão objecto de estudo são as litografias, folhas-de-flandres envernizadas e 
impressas.  

As litografias são identificadas por um código interno (51-XXXXX) e por uma string 
alfanumérica de 18 caracteres que define a sua estrutura. Esta string inclui informação sobre o 
formato da folha, os vernizes e as cores que lhe são aplicadas. Em seguida utiliza-se um 
exemplo para explicar o significado da string: JCG0P0N007ZZ2ZZZZZ 
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Cada posição da string tem um significado diferente, tal como cada caracter que a preenche, 
podendo decompor-se este código, como se apresenta na Tabela 3: 

 

Tabela 3 – Decomposição da string 

formato ver. int. ver. ext. acab. cores CMYK Cores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

J C G 0 P 0 N 0 0 7 Z Z 2 Z Z Z Z Z 

 

A leitura individual de cada caracter do código permite extrapolar que esta litografia é 
composta por: 

Vernizes Interiores  - G – Verniz Interior PG-HC280A 

   - 0 – Sem verniz 

Vernizes Exteriores  - P – Verniz PR  RD-5000 

   - 0 – Sem verniz 

Acabamento  - N – Verniz Acabamento PPG 3573-806/A 

   - 0 – Sem verniz 

Cores   - 0 – Branco e Creme 

   - 7 - Verde 

   - Z – Não tem 

CMYK4  - 2 - Quadricromia 

Cores   - Z – Não tem 

 

Com a excepção das cores, o número 0 representa, tal como o caracter Z, a ausência desse 
elemento. Note-se que o formato da folha não foi incluído na análise anterior, pois este não 
influenciará os custos de ordem de produção da Litografia. 

A decomposição encontrada na Tabela 3 permitirá estimar o custo de ordem de cada artigo. 
Nas secções seguintes serão detalhados os métodos de custeio dos custos de posse e dos 
custos de ordem de produção.  

3.2 Custos de posse 

Anteriormente foi sugerido que os custos de posse do stock são um dos dois factores que vão 
determinar os tamanhos dos lotes. No caso em questão, tratam-se dos custos de armazenar 
paletes de litografias. 

Numa fase inicial foi realizado um levantamento dos custos associados ao armazém onde é 
guardado o stock de litografias. Todavia, veio-se a revelar que não faria sentido imputar estes 
custos à posse do stock, pois são custos demasiado genéricos, logo, não poderiam ser 

                                                 
4 CMYK - Modelo cromatográfico subtractivo usado na impressão a cor que utiliza 4 cores (Cião, Magenta, 

Amarelo e Preto) 
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aplicados ao armazenamento individual de cada artigo. Tentou-se ainda estimar o custo 
operacional de colocar e retirar os artigos do armazém, mas não foi possível apurar os custos 
exactos destas operações para este armazém em particular. A informação disponível não está 
estruturada por armazém ou por empilhador e sem essa divisão não é possível estimar o custo 
de cada movimentação. No caso dos seguros, não existe uma franquia ou prémio definido 
para o valor do material armazenado. Existe uma apólice que cobre a infra-estrutura, o 
material e as pessoas, mas como é uma apólice global, não pode ser decomposta ao nível do 
artigo. A amortização do armazém também não foi incluída na análise pois tal como o 
equipamento que lá se encontra instalado, já se encontram amortizados. 

Restam assim dois tipos de custos que se podem imputar à posse do material: o custo de 
capital e o custo de obsolescência.  

O custo de capital pode ser tratado como o custo de oportunidade de ter um determinado 
montante monetário investido em stocks. Para o cálculo do custo de capital é utilizado o Custo 
Médio Ponderado de Capital (CMPC), indicador da empresa obtido através do Departamento 
Financeiro da ColepCCL. O método para determinar o CMPC, como referido anteriormente, 
foi remetido para o Anexo C. 

Os custos de obsolescência são determinados em função do tempo que o stock de cada artigo 
permanece em armazém. Foi calculada uma taxa de obsolescência a partir de uma norma 
contabilística interna, que irá representar a fracção do stock que ficará obsoleto. A utilização 
desta norma, apesar de não transmitir a depreciação física do material, foi a opção mais viável 
porque na ColepCCL não existe um registo da deterioração física dos stocks e mostrou-se 
necessário introduzir um custo de deter um stock durante um período elevado de tempo. 

Segundo a norma mencionada existem dois patamares de depreciação do valor contabilístico 
dos stocks. A Tabela 4 indica estes patamares: 

 

Tabela 4 – Patamares de depreciação dos stocks 

Stock detido após 12 meses 50% de depreciação 

Stock detido após 24 meses 100% de depreciação 

 

Para efeitos de modelação matemática, determinou-se a taxa de crescimento da depreciação 
ao longo do período de 24 meses e obteve-se a taxa de obsolescência:  

 

 
!�W�  � �_[�v�[�ê)�"� = 0,041�6�_��&��� #�)[�v� (2.1) 

com, 

 6�_��&��� #�)[�v = 12 2��)&" � ��������  (2.2) 
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Na Figura 8 é possível comparar as duas funções do custo de obsolescência, em termos de 
optimização é mais simples utilizar a expressão linearizada (azul). 

 

Figura 8 – Comparação dos dois métodos de calcular a taxa de obsolescência 

 

Ao utilizar a função linear, evita-se o problema do modelo “empurrar” os tamanhos dos lotes 
para quantidades com coberturas de doze meses, visto que até esse valor o custo de 
obsolescência será nulo. Também, o custo que se calculará através desta taxa não irá 
representar o custo real, mas sim um custo médio proveniente da obsolescência dos artigos. 

Assim, 

6�[&�  � ��[[� = �y�v��  � X�vℎ�� 2& .2 h6Q�6 + 2�!�W�  � �_[�v�[�ê)�"��i 

 

A expressão anterior representa o valor total do custo de posse. A quantidade é dividida por 
metade devido a representar o stock médio, a taxa de obsolescência representa a o inventário 
perdido no decorrer de um período (neste caso 1 ano), logo é necessário utilizar o stock total. 

3.3 Custos de ordem de produção 

Como foi referido no início deste capítulo os custos de ordem de produção podem ser 
calculados com base na string interna de cada produto. É possível, através da decomposição 
desta, estimar o custo de ordem de cada produto. Nesta secção serão explicados quais os 
pressupostos e as regras seguidas para o cálculo destes custos. 

Antes, é necessário mencionar que se assume que por cada ordem de produção existe uma 
mudança de configuração das máquinas, ou seja o tempo de setup não é nulo. Na realidade, o 
sequenciamento da produção da Litografia é realizado de forma a minimizar estas mudanças, 
fazendo com que seja frequente existirem ordens de produção com tempo de setup nulo (por 
exemplo quando são sequenciadas ordens que partilham os mesmos vernizes ou cores).  

O escalonamento da produção é uma área complexa que está fora do âmbito deste projecto, 
daí ser considerado que por cada ordem de produção existirem mudanças.  
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A partir da decomposição da string referida na Tabela 3 é possível determinar: 

• Nº de cores; 
• Nº de vernizes; 
• Se é a impressão é uma quadricromia, tricromia ou nenhuma dos anteriores; 
• Nº de passagens de verniz; 
• Nº de passagens de cores. 

 

As regras seguidas para o cálculo dos parâmetros anteriores encontram-se resumidas na 
Tabela 5: 

 

Tabela 5  – Regras para extrair a informação da string 

Designação Cálculo 

nº cores 

Se pos.13 = 2 (CYMK), nº cores = 4, 

Se pos. 13 = 3, nºcores = 3, 

Se pos. 13 = Z, nº cores = 0, 

+ Nº de caracteres diferentes de Z nas posições 9 a 12 e 14 a 18. 

nº vernizes Nº de caracteres diferentes de 0 e Z nas posições 3 a 8 da string 

nº passagens cores 

Se nº cores = 0: nº passagens = 0 

Se 'quadricromia': nº passagens = 1 (+ 1 se nº cores > 4) 

Se 'tricromia': nº passagens = 1 (+1 se nº cores > 3) 

Se 'directo', nº passagens = 

1, se nº cores < 6 

2, se nº cores ≥ 6 

nº passagens vernizes Nº passagens vernizes = nº vernizes 

 

Esta informação é importante porque vai permitir o cálculo do desperdício e dos custos 
operacionais envolvidos em cada ordem da litografia. O número de passagens de cores e de 
vernizes vai definir os tempos de setups das envernizadoras e das impressoras, logo os custos 
operacionais. 

A partir do exemplo encontrado na Tabela 3 e das regras da Tabela 6 sabemos que: 

 

Tabela 6 – Informação extraída da string 

nº   nº passagens 

vernizes cores impressão vernizes cores 

3 6 quadricromia 3 2 

 

Com estes dados podemos calcular o custo de ordem de produção de cada artigo. Por cada cor 
utilizada será necessário realizar uma afinação, logo haverá desperdício de tinta e de folhas-
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de-flandres. E dado o modo de funcionamento das Impressoras, haverá o consumo de uma 
matriz de transporte5 de tinta por cada cor. No caso dos vernizes não é necessário proceder a 
uma afinação das envernizadoras, mas é necessário preparar e lavar o equipamento. Quando 
há uma troca de vernizes, associada à limpeza da máquina, haverá o desperdício do verniz 
remanescente. 

A Tabela 7 resume os custos unitários e as quantidades associadas a cada parcela dos custos 
de ordem de produção.  

Tabela 7 – Custos de ordem 

Custos de ordem 

Designação Custo unitário Qtd. 

Matrizes 9,30 €  Nº cores 

Folhas 0,78 €  6 x nº cores 

Vernizes 3,80 € / L 10 x Nº vernizes  

Tintas 25,80 € / Kg 0,5 x Nº cores   

Envernizadoras - 
6
 € / Hora Tempo de setup 

Impressoras - 
5
 € / Hora Tempo de setup 

 

Estes custos foram obtidos com apoio do Departamento de Controlling da ColepCCL. A 
reunião com os colaboradores deste departamento foi fundamental para perceber de que modo 
seria possível obter esta informação. 

Para recolher os custos unitários de cada material consumido ou desperdiçada foi utilizado 
fundamentalmente o sistema SAP, para se obter os custos horários de operação das 
impressoras e das envernizadoras foram utilizados dados de folhas de cálculo utilizadas pelo 
Controlling. 

No cálculo dos custos operacionais são considerados os custos de: 

• Depreciações do equipamento; 
• Laboração (Directos e Indirectos); 
• Fornecimento de Serviços Externos. 

 

Estes custos incluem todas áreas que estão directamente ligadas aos processos de litografia 
como a área técnica, comercial, planeamento, logística e manutenção. 

Um dos indicadores de performance (KPI) do Departamento de Litografia é precisamente o 
tempo de setup de cada linha produtiva. Foram agrupados os tempos das envernizadoras e das 
impressoras e utilizou-se a média de cada como tempo de setup. Os tempos determinados 
(Tabela 8) foram utilizados para calcular os custos operacionais de cada ordem de produção. 

 

                                                 
5 Matriz de transporte – elemento da impressão que realiza o transporte da tinta para a folha 
6 Os custos operacionais foram omissos devido ao carácter sensível desta informação 
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Tabela 8  – Tempos de setup da Litografia 

 

Envernizadora 16 minutos 

Impressora 49 minutos 

3.4 Formulação do problema 

Inicialmente procurou basear-se a resolução do problema atrás descrito no modelo de Wilson. 
No entanto, visto o risco de obsolescência, um dos parâmetros que define o custo de posse, 
ser função da própria quantidade tornou-se impossível aplicar este modelo. 

Formulou-se então um problema de optimização não linear que permitiu calcular as 
quantidades de encomenda. Pretende-se minimizar a função objectivo (2.3), que agrega os 
custos atrás descritos. 

 

 min b |5f2f 67} + 2f2 yf ~�P66 + 24 G0.041 5f2fH���
fUE  (2.3) 

 
onde, k – número de artigos Csi – Custo de ordem �setup� do artigo i, Vi - Valor do artigo i Di – Procura do artigo i, Qi – Quantidade do artigo i.  
Numa primeira fase utilizou-se o solver do Excel para minimizar esta função artigo a artigo. 
Todavia, entendeu-se que seria vantajoso introduzir restrições globais ao problema de forma a  
dar-lhe maior controlo por parte do gestor.  

Assim, ao problema inicialmente criado, foram-lhe adicionadas duas restrições: capacidade e 
capital. Com a introdução de restrições, o cálculo das quantidades óptimas foi realizado 
através do método dos multiplicadores de Lagrange. 

A função objectivo (2.4) representa o Lagrangiano formado a partir da expressão (2.3) e das 
restrições de capacidade e capital introduzidas. 

 

 #") � = 6! + �E Gb 5f2f − 6�L��" � �H + �1 Gb 2f2 yf − 6�L"&�vH (2.4) 

 
Derivando,  
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  � �E = b 5f2f − 6�L��" � � (2.5) 

 

  � �1 = b 2f2 yf − 6�L"&�v (2.6) 

 

  � 2f = M−6[f 5f2f1 + 12 yf�P66 + 0.984 2f5fN − �E 5f2f1 + �12  (2.7) 

Igualando a zero e resolvendo em ordem à quantidade: 

 ~�6%f + �E� 5f2f1 − 0.984 2f5f� = �12 + 12 yf�P66 (2.8) 

 
 2f1 G�1 + yf�P66 + 0.984 2f5fH = �25f�6%f + �E�� (2.9) 

 

Onde, 

�m  – Multiplicador de Lagrange da restrição j 

Devido ao custo de obsolescência a equação (2.9) resulta numa função cúbica, implicando a 
utilização de métodos numéricos para a sua resolução. Optou-se por retirar a parcela do custo 
de obsolescência da função objectivo para efeitos de cálculo da solução óptima. 
Posteriormente, na avaliação dos resultados voltar-se-á a incluir esta parcela.  

Desta forma a derivada do Lagrangiano (2.10) será: 

 

 
 � 2f = M−6%f 5f2f1 + 12 yf�P66N − �E 5f2f1 + �12 = 0 (2.10) 

 

As derivadas em ordem aos multiplicadores �E e  �1 mantêm-se iguais a (2.5) e (2.6), 
respectivamente. Por fim obtemos a fórmula da quantidade óptima (2.11): 

 

 2f∗ = 3 25f�6%f + �E���1 + yf�P66� (2.11) 
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3.5 Modelo em Excel 

A ferramenta principal utilizada no desenvolvimento do projecto foi o Excel, não só devido à 
sua flexibilidade e facilidade de manipulação de dados mas também por ser a plataforma de 
cálculo mais utilizada em ambientes empresariais. 

Foi criado um modelo que permite o cálculo da quantidade óptima de encomenda com base 
no valor da folha do produto, na sua string e por fim na sua procura. Posteriormente foi criada 
uma ferramenta que permite a comparação das ordens de produção de 2009 com os resultados 
do modelo para a informação de 2009. Esta comparação possibilita uma análise detalhada do 
impacto que o modelo teria se tivesse sido aplicado no período homólogo. Para realizar-se 
esta análise foi criada uma macro no Excel que corresse a lista das ordens produzidas em 
2009 e utilizando esses dados calculasse as quantidades óptimas de cada artigo produzido. 

A Figura 9 mostra a ferramenta desenvolvida que permite a optimização das quantidades e a 
análise dos custos da solução gerada. 

Como dados de entrada para a ferramenta é necessário introduzir a procura do artigo, a sua 
string e o valor unitário de cada folha. O resultado será a quantidade que minimiza os custos 
totais da encomenda. Para além disso, a ferramenta calcula e apresenta também: 

• Cobertura 
• Nº de séries por ano 
• Ponto de reposição (em função de um nível de serviço) 
• Stock médio 
• Custos (ordem, capital, obsolescência) 

Figura 7 – Interface da Quantidade Óptima de Encomenda em Excel 
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3.6 Análise de impacto do modelo 

Para avaliar as soluções determinadas neste projecto foi realizada uma análise comparativa 
destas com os valores reais do ano de 2009. Esta análise permitirá avaliar a qualidade das 
soluções e identificar quais poderiam ser os custos e os níveis de stock se o modelo tivesse 
sido implementado no ano anterior. 

Foram categorizados os artigos de acordo com a sua classe, assim os vários produtos 
analisados estão divididos consoante a sua área de produção: Aerossóis, Industriais e 
Alimentares. 

Cada classe será subdividida consoante o seu consumo trimestral (em folhas litografadas), 
existindo 4 intervalos: 

• > 4000 
• ] 1000, 4000 ] 
• ] 250, 1000 ] 
• < 250 

Visto comparar-se as soluções obtidas com os valores reais do ano anterior, a análise baseia-
se maioritariamente no cálculo de variações. Os parâmetros mais importantes desta avaliação 
são: 

• Variação do nº de ordens; 
• Variação do stock médio (em folhas e valor); 
• Variação dos custos de ordem de produção; 
• Variação dos custos de posse; 
• Variação dos custos de obsolescência. 
• Série Média e respectiva cobertura. 

O capítulo seguinte é dedicado à apresentação dos resultados obtidos e à respectiva análise de 
impacto. 
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4 Resultados 

 

Apesar de um dos objectivos do projecto ser a sua implementação, até ao momento, a 
implementação do modelo carecia de aprovação por parte da chefia do Departamento de 
Supply Chain Management. Esta lacuna, impossibilitou a aplicação do método de optimização 
anteriormente descrito no planeamento da produção, impossibilitando a análise sobre os 
efeitos reais do trabalho desenvolvido. Não obstante, foi realizada uma análise sobre o 
período homólogo que forneceu resultados muito satisfatórios. 

Antes de mais, para justificar alguns dos resultados é necessário fazer uma análise dos artigos 
estudados. Como foi referido, existem três classes de artigos, divididos consoante o seu 
consumo trimestral. A Tabela 9 representa o número de artigos, os valores médios da folha e 
o custo médio de ordem de produção para cada classe e subclasse de artigos. 

 

Tabela 10 - Análise do perfil dos artigos 

 

N. ART. FOLHA C. ORDEM 

CONSUMO 
TRIMESTRAL 

1.986 1,71 € 451,39 € 

AEROSSOL 558 1,41 € 471,48 € 

>4000 141 1,34 € 495,47 € 

]1000,4000] 323 1,42 € 464,17 € 

[250,1000] 93 1,49 € 460,79 € 

<250 1 2,12 € 443,75 € 

ALIMENTAR 275 1,40 € 507,87 € 

>4000 62 1,15 € 543,72 € 

]1000,4000] 78 1,23 € 515,92 € 

[250,1000] 78 1,41 € 512,99 € 

<250 57 1,92 € 450,86 € 

INDUSTRIAL 1.153 1,93 € 428,19 € 

>4000 15 1,47 € 332,58 € 

]1000,4000] 104 1,59 € 405,33 € 

[250,1000] 330 1,71 € 423,25 € 

<250 704 2,09 € 435,93 € 

 

Podemos concluir a partir da observação da Tabela 9 que a classe dos artigos Industriais 
apresenta o maior custo médio por folha e o menor custo de ordem de produção. Esta 
informação irá permitir perceber adiante o comportamento do modelo em relação a esta 
classe. 

Como foi descrito, o problema teve duas abordagens, uma que incluía restrições globais e 
outra não. A optimização artigo a artigo, que excluí as restrições globais de capacidade e de 
capital investido, apresentou resultados indesejados como será explicado na secção 4.1, 
evidenciando a necessidade de se incluírem restrições no modelo. 
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Sempre que se demonstre necessário, os resultados serão acompanhados com os valores do 
período homólogo. 

4.1 Optimização individual  

 

Através de uma folha Excel, foi possível calcular as quantidades óptimas, que minimizam a 
equação (2.3), de cada artigo, não considerando qualquer tipo de restrição. Visto que os custos 
de ordem são bastante elevados, o modelo teve uma tendência para o aumento das séries de 
encomenda em todos os artigos. Podemos observar as variações no tamanho das séries e da 
sua cobertura na Tabela 10.  

  

Com o aumento do tamanho dos lotes vai existir um decréscimo no número de ordens. A 
Tabela 11 demonstra os efeitos do aumento dos lotes nos diferenciais de stock (em número de 
folhas e valor) e do número de ordens. 

 

Tabela 12 – Resultados obtidos da optimização individual 

DIFERENCIAL STOCK 
(QTD. FOLHAS) 

DIFERENCIAL VALOR 
STOCK (%) 

DIFERENCIAL 
N.ORDENS 

282.481 (+12.04%) + 11.82 % -1.535 

 

Tabela 1 – Tamanhos médios dos lotes e respectivas coberturas médias 
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Como se observou na Tabela 9 o custo médio das ordens é aproximadamente 450 €, logo o 
diferencial de -1.545 ordens de produção vai representar uma poupança muito acentuada. No 
entanto, esta redução representa também uma redução enorme no agregado de tempos de 
setup. Como os setups são uma fracção muito grande das operações da Litografia, uma 
redução drástica como esta representaria uma subutilização das impressoras e envernizadoras, 
acarretando ainda o aumento dos stocks. 

Estes resultados incitaram a necessidade de se introduzir restrições que permitissem controlar 
os parâmetros do número de ordens e do capital investido em stocks. Na próxima secção serão 
estudados os resultados desta abordagem. 

Como foi referido os resultados foram validados através da plataforma AMPL em conjunto 
com o solver Knitro e obtiveram-se os mesmos resultados para a optimização do custo 
individual de cada artigo. Contudo, a performance do Excel é muito inferior. Na Tabela 12 
são apresentados os tempos de processamento de cada plataforma. 

 

Tabela 13 – Comparação da performance entre o Excel e o AMPL 

Excel > 2 horas 

AMPL (Knitro) Aproximadamente 5 segundos 

Apesar de o Excel apresentar um tempo muito superior ao do AMPL, esta diferença deve-se 
em grande parte aos cálculos realizados simultaneamente à optimização. Esta ferramenta 
acabou por ficar “pesada” devido aos milhares de relações existentes na mesma folha de 
cálculo. No caso do AMPL a informação foi extraída do Excel, logo, é estática, não havendo 
necessidade de qualquer outro tipo de cálculos senão o da optimização. Na secção seguinte, 
ao utilizar-se o método dos multiplicadores de Lagrange, a performance do modelo em Excel 
aproximou-se à do AMPL.  

4.2 Optimização global 

Ao introduzir restrições globais no modelo, deixou de ser possível realizar a optimização 
artigo a artigo no Excel. Neste momento desenvolveu-se outro modelo em AMPL7 para 
calcular as quantidades óptimas de cada artigo. Os resultados foram depois exportados para o 
Excel para se realizar a análise comparativa a 2009. 

Paralelamente foi também desenvolvido um modelo baseado no método dos multiplicadores 
de Lagrange de modo a ser possível utilizar apenas o Excel para calcular as quantidades 
óptimas de encomenda. 

O cenário agora demonstrado utiliza um valor para a restrição de capacidade equivalente ao 
número de ordens realizado em 2009 e uma restrição de capital que obriga à sua redução 
comparativamente a 2009. Então, as restrições deste cenário são: 

 6�L"&�v ≤ 85%  � 6�L"&�v �# 2009 �� �)[ = Vº  � �� �)[ �# 2009 

                                                 
7 Vide Anexo D 
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 Os resultados obtidos desta optimização encontram-se nas Tabela 13 e 14. 

 

 

Tabela 15 – Resultados obtidos da optimização global 

DIFERENCIAL STOCK 
(QTD. FOLHAS) 

DIFERENCIAL 
VALOR STOCK (%) 

DIFERENCIAL 
N.ORDENS 

-360.628 (- 23.2%) - 19.37% 0 

 

Em conjunto com análise realizada, como foi utilizado o método dos multiplicadores de 
Lagrange, podemos ainda abordar os preços sombra do problema. O valor do multiplicador de 
Lagrange � representa o preço sombra do recurso sobre o qual incide a restrição. 

 

Tabela 16 – Valores dos multiplicadores de Lagrange 

� 1 Restrição de capacidade 3.84 

� 2 Restrição de capital 0 

 

Na Tabela 16 estão representados os valores dos multiplicadores de Lagrange que minimizam 
o custo total do problema apresentado. Se � ≤ 0 significa que a restrição associada a esse 

Tabela 2 – Tamanhos médios das séries e respectiva cobertura (com restrições) 
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multiplicador não está activa, ou seja o número óptimo de encomendas ou de capital investido 
é inferior à restrição imposta. Quando isto acontece, força-se que � seja igual a 0.   

O significado de �E é importante pois representa o decréscimo marginal do custo total se 
relaxarmos a restrição de capacidade em uma unidade. Se o custo de aumentar a capacidade 
(número de ordens) de C para C+1 for inferior a �1, então valerá a pena fazê-lo, pois com este 
aumento o custo total será reduzido em �1. 

No caso de �2, este, dá-nos a taxa de posse implícita de limitar o investimento. O gestor tem 
uma estimativa prévia da taxa de posse real (pelo menos a taxa do custo de capital), se esta for 
significativamente inferior a �2, o gestor deve procurar aumentar o limite de investimento. 
Neste caso, o valor do multiplicador �2 é nulo, logo a restrição não se encontra activa. 

A utilização do método dos multiplicadores de Lagrange afectou largamente a performance 
da resolução deste problema no Excel, a Tabela 16 apresenta o tempo necessário para cada 
plataforma determinar a solução óptima do problema. 

 

Tabela 17 – Comparação da performance entre o Excel e o AMPL na optimização global 

Excel Aproximadamente 10 segundos
8
 

AMPL (Knitro) Aproximadamente 5 segundos 

 

A drástica redução do tempo processamento em Excel deve-se à abordagem totalmente 
diferente do método dos multiplicadores de Lagrange. Ao aplicar-se este método, passou a ser 
necessário calcular apenas os valores dos dois multiplicadores de Lagrange que minimizam o 
custo total do problema., reduzindo vastamente as necessidades de cálculo desta ferramenta. 

                                                 
8 Varia consoante a restrição 
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5 Conclusões e perspectivas de trabalho futuro 

Num mundo em que o mercado se torna cada vez mais competitivo, cresce também a 
necessidade de se encontrarem novas vantagens competitivas. A optimização dos processos e 
a utilização eficiente dos recursos por parte das organizações, é tida em grande consideração 
como forma de garantir melhores resultados. Por vezes, torna-se mais eficaz obter estas 
vantagens através de melhorias operacionais, pois estas traduzem-se em resultados quase 
imediatos. As cadeias de abastecimento têm sido um alvo crescente de atenção devido às 
inúmeras possibilidades de melhoria ainda existentes. 

Este projecto prendeu-se com o desenvolvimento de ferramentas de apoio à decisão que 
permitissem aos gestores tomar melhores decisões. O trabalho desenvolvido, foi aplicado 
essencialmente ao planeamento da produção da Packaging Division da ColepCCL. 

Relativamente ao principal projecto realizado, pode-se concluir que os objectivos foram 
atingidos e que os resultados obtidos representam possíveis ganhos significativos. O estudo 
permitiu identificar ineficiências no dimensionamento dos lotes de encomenda, pois 
obtiveram-se soluções com as quais com a mesma utilização e capacidade se podem reduzir 
consideravelmente os níveis de stock. 

No entanto não se pode considerar o projecto concluído, pois existe ainda a necessidade de 
integrar o modelo desenvolvido no corrente processo de planeamento da litografia do Supply 
Chain Management. 

É de destacar a importância da facilidade de utilização do tipo de ferramentas desenvolvidas. 
Como a utilização destas ferramentas é destinada a um conjunto alargado de pessoas é 
necessário que estas percebam rapidamente o seu modo de funcionamento, de modo a 
diminuir o número de dúvidas e erros que possam ocorrer.  

Com este projecto, apreendeu-se que o departamento da Litografia é um núcleo pouco 
transparente, devido à fraca comunicação, e uma fonte de variabilidade. É por isso um 
potencial candidato a acções de melhoria. Como trabalhos futuros propõe-se a utilização de 
metodologias SMED (Single Minute Exchange of Dye) para reduzir o tempo consumido e os 
desperdícios gerados nas mudanças de configuração dos processos da Litografia. Também se 
deve melhorar a comunicação com os clientes. Criando protocolos que estimulem a troca de 
informação, tornando-a mais transparente e acessível, torna-se possível realizar melhores 
previsões e assim, um planeamento mais eficaz. Por fim, e este tópico teria efeitos directos 
nos resultados das soluções encontradas no modelo desenvolvido, recomenda-se estudar a 
possibilidade de criar um registo de todos problemas de depreciação física dos materiais 
armazenados. Havendo informação relativa a estes problemas, seria possível refinar o modelo 
de dimensionamento dos lotes de produção, por outro lado estudar a depreciação dos 
materiais permitiria criar regras que combatessem estes problemas. 

Em termos pessoais, o Projecto de Dissertação permitiu um contacto sério com uma empresa 
não só de sucesso mas também de grande dimensão a nível industrial. Foi uma experiência 
académica e profissional que permitiu aplicar o conhecimento adquirido ao longo da 
faculdade a situações reais. 
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ANEXO A: ColepCCL 

 
História e localização da ColepCCL 

 

Como referido no 1º capítulo do presente documento, a Colep existe desde 1965, estando 
sediada em Vale de Cambra. A quando da sua fundação, a Colep produzia exclusivamente 
embalagens metálicas decorativas. Mais tarde, em 1967, iniciou-se a produção de embalagens 
industriais e 5 anos mais tarde a produção de embalagens para aerossóis.  Em 1975, expandiu 
a sua área de negócio para Contract Manufacturing, iniciando-se a produção e enchimento de 
produtos de consumo doméstico, e em 1984 iniciou a produção de embalagens alimentares, 
fechando assim o crescimento da divisão que agora se chama Packaging. Os inícios dos anos 
90 são carimbados com o primeiro investimento internacional da Colep. Com a aquisição da 
fábrica da S.C. Johnson’s em Espanha, a Colep marca este início de década com a sua política 
de expansão internacional. Mais tarde, em 1999, a Colep volta a adquirir fábricas no Reino 
Unido e em Espanha. Em 2001, a expansão prossegue pela Europa Central, com o 
investimento num projecto greenfield na Polónia. No ano de 2001 é também lançada uma 
OPA9 sobre a Colep por parte do Grupo RAR, que passou a deter a totalidade do capital social 
da empresa. 

Já sobre a alçada do Grupo RAR, a Colep funde-se em 2004 com a divisão Custom 
Manufacturing Europe do grupo canadense CCL Industries, passando-se a designar como 
ColepCCL. Nasce assim o maior contract manufacturer de produtos de higiene pessoal, 
cosmética, higiene do lar e de parafarmácia de venda livre da Europa. A sinergia entre estas 
empresas permitiu potenciar diversas capacidades, facultando à ColepCCL o desenvolvimento 
de actividades de apoio a clientes, particularmente em soluções de outsourcing, segmento em 
que a ColepCCL se afirma líder de mercado. As unidades industriais, localizadas 
estrategicamente na Europa, permitem ao grupo assumir-se como um fornecedor pan-europeu 
devido ao seu amplo alcance geográfico. 

Em Outubro de 2007, o Grupo RAR adquire a participação do grupo CCL Industries na 
ColepCCL, tornando-se o único accionista da empresa (RAR compra 40% da ColepCCL, 
2007). No primeiro semestre de 2008, a ColepCCL adquire a empresa alemã Czewo Full 
Filling Service GmbH, reforçando a posição do grupo na área de embalagens para a indústria 
de Contract Manufacturing de produtos de consumo. Nesta operação, tanto o volume de 
negócios como a o número de colaboradores do grupo aumentaram, atingindo o último um 
nível de 2.800 trabalhadores. Assim, com a aquisição da Czewo, a ColepCCL passou a estar 
situada geograficamente em 5 países (ver Figura 10) 

                                                 
9 OPA – Oferta Pública de Aquisição 
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Figura 10 – Situação geográfica da ColepCCL 

 
Áreas e produtos 
 

Actualmente a ColepCCL Vale de Cambra está dividida em três áreas: Packaging, Contract 
Operations e Co-Packing. 

A área de Packaging divide-se em dois tipos de embalagens: as metálicas e as plásticas. Em 
relação às embalagens metálicas a empresa oferece soluções de aerossóis compostos por três 
peças (corpo, fundo e cúpula) em diâmetros de 45, 49, 52, 57 e 65 mm com volumes que 
variam entre 140 e 1.000 ml – standards FEA (Fédération Européene des Aérosols). Existe 
ainda outra divisão dentro das embalagens metálicas, a General Line. Esta, produz 
embalagens cilíndricas, rectangulares e cónicas que variam entre 200 ml e 5 litros de volume 
e são destinadas a produtos alimentares e industriais. A decoração das embalagens metálicas é 
realizada a montante da sua montagem, na litografia, processo que faz a aplicação dos 
vernizes e das tintas na folha-de-flandres. 
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Na área de embalagens plásticas, a empresa produz tampas, cápsulas através de injecção e 
embalagens através do método de insuflação. Tal como acontece nas embalagens metálicas, a  
empresa possui uma unidade de impressão em plásticos – serigrafia. 

A divisão de Contract Operations fornece o serviço de enchimento de embalagens. Esta área 
lida com os mais diversos produtos: espuma e gel de barbear, espuma e gel de banho, 
espumas capilares, mousses, produtos depilatórios, sprays auto-bronzeadores, produtos 
farmacêuticos de venda livre, veterinários, insecticidas, entre outros. O produto enchido é, 
com pequenas excepções, fabricado nesta divisão através das fórmulas dos clientes. 

Na área de Co-Packing a empresa oferece a gestão integrada de projectos desde a compra ou 
produção dos componentes até ao produto final, montagem e distribuição; etiquetagem 
adesiva, etiquetagem em papel, embalamento com filme retráctil 
 
Matéria-prima para as embalagens metálicas 
 

A produção de embalagens metálicas é realizada a partir 
de folha-de-flandres. Esta matéria-prima é um aço 
obtido a partir da fusão dos elementos de liga que o 
compõe, que é depois revestido electroliticamente com 
estanho (Sn). O revestimento de estanho serve não só 
para proteger o aço da oxidação, como também, para 
permitir a aderência dos vernizes e posteriormente das 
cores das embalagens produzidas. Além disso, o estanho 
é um veículo que propicia a soldadura, necessária para a 
selagem das embalagens. 

O fornecimento da folha-de-flandres é feito em forma de bobine (coil). Hoje em dia os 
principais fornecedores das bobine de folha-de-flandres são provenientes da China, que 
vieram conquistar a quota de mercado detida anteriormente pelo Brasil, Japão, Espanha e 
Holanda. A título de exemplo, indica-se na Tabela 5 a composição química da liga metálica 
da folha-de-flandres do fornecedor Sintecrom S.A.I.C. 
 
Aço %C %Mn %P %S %Si %Cu %Ni %Cr %Mo %Outros 
Tipo L 0.13 0.6 0.015 0.05 0.02 0.06 0.04 0.06 0.05 0.02 

Tabela 18 – Composição química da FdF (Folha-de-flandres Eletrolítica). 
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ANEXO B:  Outros Projectos 

 

Foi referido ao longo do presente documento, outros projectos que foram realizados durante o 
projecto de dissertação na ColepCCL. Estes projectos foram remetidos para este anexo devido 
à serem de menor dimensão. Aparte da optimização dos lotes de encomenda da Litografia 
foram desenvolvidas ferramentas de: 

• Previsão da carga da litografia em n+2; 
• Planeamento da produção do corte primário; 
• Litografias combináveis. 

Foram também concebidas duas interfaces de folhas de cálculo, para a análise de ordens de 
produção. Estas folhas são distribuídas diariamente por diversos colaboradores, no entanto, 
não se revelou necessário desenvolver este assunto no presente documento. 

Assim que o projecto teve início foi proposto auxiliar no desenvolvimento de uma ferramenta 
de previsão que permitisse estimar o número de ordens que irá entrar na Litografia dois 
períodos (semanas) adiante. 

Previsão da carga da litografia em n+2 

Contexto 

A necessidade de se prever a carga da litografia com duas semanas de antecedência deve-se a 
um requisito logístico. A importância desta previsão está relacionada com a capacidade 
limitada de processamento da litografia e à necessidade de subcontratação de capacidade 
extraordinária. A capacidade da Litografia varia consoante o número de turnos, linhas em 
funcionamento, manutenções periódicas, entre outros factores, mas em média é capaz de 
processar semanalmente 170 ordens. Este valor é utilizado como referência no departamento 
de Supply Chain Management para calcular as necessidades de subcontratação. 

Quando ocorrem picos de procura ou necessidades acrescidas de produção, rapidamente 
ultrapassa-se o valor de referência estabelecido. Dados os prazos de entrega acordados, é 
fundamental notificar com antecedência as empresas subcontratadas quais serão as 
necessidades da ColepCCL. 

Diariamente chegam novas encomendas de clientes, que se traduzem em entradas de ordens 
de produção no sistema da Litografia. É possível que uma ordem seja para entregar na semana 
corrente ou para 2, 3, 4, ..., k semanas à frente. 

O problema proposto foi no início da semana corrente (n) determinar quantas ordens entrarão 
no sistema até ao fim da semana, para entrega na semana n+2. Inicialmente, o departamento 
de Supply Chain Management calculava esta estimativa a partir do pressuposto que a carga 
que entrará para a semana n+2 será 2.5 vezes menor do que a carga total em sistema no início 
da semana n (regressão linear). Isto quer dizer que à segunda-feira divide-se o número total de 



ordens em sistema por 2.5 e será es
da semana corrente. Como se pode 
resultados satisfatórios é fundamentado apenas por
será explicado como foi abor

Metodologia 

Para desenvolver o modelo de 
regressão. Foram recolhidos e 
as semanas desde o início de 2009.
EPAM e o EQM. 

Os dados diários foram agregados em semanas, tendo em conta a duração destas. A análise 
realizada foi diversificada, mas
eram obtidos através de regressões em função da carga total 
(n), análogo ao método utilizado até então. 

Os dados disponíveis tal como a regressão mais próxima ao cenário encontrado podem ser 
encontrados na Figura 11, onde:

Variável dependente: nº de novas ordens para a semana 

Variável independente: carga total no sistema

 

Concluiu-se que a curva que mais se aproximava dos dados adquiridos seria 
(2.12), expressa da seguinte 

 

 

Para determinar os parâmetros 
foi utilizada a ferramenta sol
automático de actualização d

Figura 
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e será essa a estimativa do número de entradas para 
da semana corrente. Como se pode antever este método é pouco rigoroso, apesar de apresentar 

tórios é fundamentado apenas por experiência adquirida.
será explicado como foi abordado o problema. 

modelo de previsão do número de entradas foi utilizado um método de 
recolhidos e utilizados dados diários do número de novas 

desde o início de 2009. Os parâmetros utilizados na análise de erros foram o 

Os dados diários foram agregados em semanas, tendo em conta a duração destas. A análise 
diversificada, mas concluiu-se que os resultados mais aproximados 

idos através de regressões em função da carga total no sistema no período corrente 
, análogo ao método utilizado até então.  

Os dados disponíveis tal como a regressão mais próxima ao cenário encontrado podem ser 
, onde: 

: nº de novas ordens para a semana n+2; 

: carga total no sistema 

que a curva que mais se aproximava dos dados adquiridos seria 
expressa da seguinte forma: 

X�W� = � ln�W� + � 

Para determinar os parâmetros (�, �) que minimizam o erro gerado pela função logar
solver do Excel. Esta plataforma permitiu também,

de actualização destes parâmetros à medida que se vai introduzindo informação

Figura 8 – Representação da carga e das entradas
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do número de entradas para n+2 até ao fim 
este método é pouco rigoroso, apesar de apresentar 

experiência adquirida. Na secção seguinte 

úmero de entradas foi utilizado um método de 
novas ordens para todas 

Os parâmetros utilizados na análise de erros foram o 

Os dados diários foram agregados em semanas, tendo em conta a duração destas. A análise 
se que os resultados mais aproximados da realidade 

no sistema no período corrente 

Os dados disponíveis tal como a regressão mais próxima ao cenário encontrado podem ser 

que a curva que mais se aproximava dos dados adquiridos seria logarítmica 

(2.12) 

que minimizam o erro gerado pela função logarítmica 
também, criar um sistema 

s parâmetros à medida que se vai introduzindo informação no 

Representação da carga e das entradas 
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sistema. Assim, espera-se que à medida que o sistema é actualizado, torne o método de 
previsão mais preciso. 

Resultados 

Para validar este modelo tornou-se necessário fazer uma comparação, deste contra o sistema 
anteriormente utilizado. A Tabela 18 demonstra as estimativas de cada regressão para as 
primeiras 10 semanas de 2010 em conjunto com os erros gerados por cada um deles. 

 

    LN “Regra 2,5” 

ANO SEMANA CARGA REAL PREVISÃO DESVIO PREVISAO DESVIO 

2010 1 280 130 115 11% 112 14% 

2010 2 249 143 99 31% 100 30% 

2010 3 326 149 136 9% 130 12% 

2010 4 351 160 146 9% 140 12% 

2010 5 400 155 164 6% 160 3% 

2010 6 424 195 172 12% 170 13% 

2010 7 383 150 158 6% 153 2% 

2010 8 420 180 171 5% 168 7% 

2010 9 374 134 155 16% 150 12% 

2010 10 364 153 151 1% 146 5% 

    EPAM 10% EPAM 11% 

    EQM 372 EQM 404 

Tabela 19 – Resultados das previsões até à semana 10 

 

Percebeu-se posteriormente que a diferença reduzida entre os dois modelos deve-se à 
semelhança das duas curvas para o intervalo de cargas: [150,600]. 

Figura 9 – Representação de ambos os modelos de regressão 
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Na Figura 13 é apresentada a interface concebida para esta ferramenta. 

 

 

Figura 13 – Interface da plataforma de previsão da carga 

 
Conclusão 

A partir dos dados anteriormente apresentados, podemos concluir que a diferença entre as 
duas regressões é reduzida, validando o método de previsão utilizado anteriormente. Esta 
parecença nos resultados é devida à semelhança entre ambas as curvas para o domínio que 
compreende as cargas normalmente presentes no sistema da Litografia. 

No entanto podemos também concluir que a regressão logarítmica aproxima-se mais da 
realidade, gerando resultados com uma precisão superior à da regressão linear, “regra 2.5”, 
utilizada inicialmente. 
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Planeamento da produção do corte primário 

Durante o desenvolvimento do projecto de optimização dos lotes de encomenda da Litografia, 
iniciou-se um subprojecto, relacionado com o planeamento da produção a montante da 
Litografia – o corte primário (Littel). 

Contexto 

No Capítulo 1 foi explicado resumidamente o modo de funcionamento deste processo, 
contudo, é necessário mencionar alguns pormenores que antes foram negligenciados. A Littel 
trabalha normalmente a dois turnos e tem uma cadência média de corte de 5.000 folhas por 
hora. É um processo de corte relativamente simples, tal como o seu setup.  

Resumidamente, após a recepção da matéria-prima, as bobines de folha-de-flandres, esta é 
cortada em folhas de menor dimensão para posteriormente receberem uma aplicação de verniz 
e cor na Litografia. 

As bobines de folha-de-flandres variam em diferentes aspectos, sendo o mais importante a sua 
espessura. Em geral a composição das ligas metálicas difere apenas de fornecedor em 
fornecedor, e mesmo estas variações são reduzidas, afectando ligeiramente as características 
mecânicas da liga. No entanto, estas pequenas variações são tidas em conta no momento da 
escolha da ferramenta de corte das folhas, de forma a minimizar o seu desgaste. 

As folhas cortadas constituem a base de uma litografia, e cada base é comum a diversas 
litografias desde que partilhem as mesmas dimensões e espessura. Esta base será designada 
apenas por folha cortada daqui em diante. Na Figura 14 está representado o crescimento da 
relação entre a matéria-prima, as folhas cortadas e as litografias. 

Esta relação é essencial para o planeamento da produção do corte primário, pois com base nas 
necessidades de produção a jusante serão determinadas as quantidades de folha a cortar. 

Desenvolvimento do Projecto 

Este projecto consistiu inicialmente num estudo dos consumos de folha cortada. 
Posteriormente, foi realizada uma análise ABC de modo a categorizar cada tipo de folha 
cortada e definir os seus stocks de segurança. Por fim, desenvolveu-se um método de 
quantificação de folha a cortar por cada bobine. Este método tem em conta as necessidades de 
produção semanais das litografias associadas a cada bobine, permitindo a criação de um plano 
semanal de corte.  

O objectivo do deste projecto consistiu no desenvolvimento de uma ferramenta de apoio à 
decisão com alguma “inteligência” (quantificação da folha a cortar), que permitisse uma 
análise intuitiva da informação agregada (stocks de matéria-prima, necessidades de corte, 
quantidade a cortar e tempo necessário).  

Figura 10 – Relação entre matéria-prima e litografias 
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Litografias Combináveis 

Na fase final do projecto de dissertação, foi proposto criar uma ferramenta que gerasse 
combinações possíveis de litografias. A combinação de litografias permite, quando estas 
existem, evitar setups produzindo lotes maiores, mas, com 2, 3 ou mesmo 4 litografias 
diferentes na mesma folha. Uma litografia é combinável com outra, quando partilham um 
certo conjunto de características. 

Como foi descrito anteriormente, as litografias são compostas por uma string que define a sua 
estrutura, os vernizes que lhe são aplicados e as cores. Para este projecto, não se teve em 
conta apenas a string. Foi necessário realizar um levantamento das tintas utilizadas por cada 
litografia e a área de impressão de cada uma delas.  

Foi criada uma base de dados com 12.153 litografias diferentes, com informação referente à 
estrutura, vernizes, cores e à área de impressão de cada cor. Estes dados apesar de disponíveis 
no ERP da empresa, têm pouquíssima qualidade. Por exemplo, foram encontradas muitas 
cores iguais com referências diferentes, como:  

• “CREME 2X” e “CREME 2 X” 
• “B.OPACO”, “BR. OPACO” e “B.OACO” 
• “6400365  PRATA” (2 espaços) e “6400365    PRATA” (4 espaços) 
• “6400308  CYAN” e “64003120 CYAN” 

Apesar de partilharem a mesma cor, quando feita uma comparação booleana os resultado 
seriam falsos. A maioria dos erros encontrados devem-se a troca de letras, número de espaços 
diferentes, inclusão ou não de parênteses e introdução de códigos diferentes em cores iguais. 
Infelizmente, até ao momento, foi a informação com que se pôde trabalhar. Todavia, já se deu 
início a um projecto de homogeneização destes dados, de modo a que no futuro cada cor tenha 
o seu código próprio.  

Nas 12.153 litografias estudadas, existem 54.174 referências a cores. O que corresponde a 
uma média de 4,46 cores por litografia. Depois de um tratamento dos dados foi possível obter 
uma base de dados sem ruído, onde fosse possível realizar comparações entre as diversas 
litografias. Foram realizadas substituições a cerca de 30.000 referências a cores (remoção dos 
códigos, espaços e parênteses) para trabalhar-se com uma base de dados “limpa”. 

Após ter a informação tratada foi desenvolvida uma ferramenta que permite gerar as 
combinações possíveis. Mais uma vez, a plataforma de eleição foi o Excel que em conjunto 
com o VBA, se escreveu um algoritmo composto por 2 ciclos que compara pares de artigos 
segundo as suas características. Se estes apresentarem a mesma estrutura, vernizes e pelo 
menos 3 cores em comum, geram um par possível.  

Dada a simplicidade deste projecto realizou-se um pequeno estudo em relação à performance 
do algoritmo criado e comparado com uma variações deste. Como vimos, a base de artigos é 
constituída por 12.136 referências, logo, dada a arquitectura do algoritmo serão realizadas 
mais de 147 milhões de comparações. 

��)1� =  12.1531 = 147.695.409 "&���çõ�[ 

O tempo de processamento deste algoritmo foi de 2h30m48s. O tempo de execução apresenta 
um valor muito elevado devido ao facto de estar a ser usada uma plataforma não dedicada. 
Esta, apresenta ineficiências neste tipo de operações, pois, realiza diversos cálculos em 
paralelo não relacionados com o algoritmo.  
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Os resultados da execução do algoritmo foram 430.842 combinações de litografias possíveis, 
o que corresponde a 0,29% das comparações realizadas.  

No entanto, surge uma redundância na execução deste algoritmo. Como cada artigo é 
comparado com todos os outros serão encontrados pares de combinações idênticas, mas com a 
ordem invertida. Ou seja, quando o algoritmo verifica que X é combinável com Y também vai 
irá verificar que Y é combinável com X, sendo esta dedução implícita à primeira. 

Para evitar este desperdício de ciclos, desenvolveu-se um método que ao encontrar litografias 
presentes na lista de candidatos já admitidos não os volta a comparar. Reduzindo 
significativamente o número de iterações realizadas. Neste caso, o número é reduzido para 
101.927.211 de iterações, que representa uma redução de quase 31% face ao original. Em 
relação ao tempo de processamento, este, desce para 51m00s (menos 66% em relação ao 
primeiro).  

A falta de proporcionalidade entre a redução dos ciclos e do tempo de processamento dos 
algoritmos desenvolvidos não tem uma explicação directa. Especula-se que a execução de 
cada algoritmo, embora tenha sido realizada na mesma máquina10, tenham ocorrido em 
ambientes diferentes, ou seja, paralelamente à execução de cada, o computador tenha sido 
utilizado para realizar outras tarefas. Outra explicação para esta diferença pode derivar da 
arquitectura do algoritmo e da informação utilizada. O método utilizado para comparar as 
cores entre duas litografias, corre também dois ciclos. Isto deve-se a cores equivalentes 
ocuparem posições diferentes na matriz de informação. Assim, o primeiro ciclo selecciona 
uma cor da litografia (pivot) e compara esta a todas as outras cores da segunda litografia. 
Assim, o tempo de processamento destes ciclos, torna-se função do número de cores presentes 
em cada par de litografias. 

Por fim, desenvolveu-se um método que permite determinar, segundo uma lista de ordens de 
produção, quais são as litografias combináveis dentro da lista. Este método gera uma lista 
secundária com todas as combinações possíveis, incluindo toda a informação disponível de 
cada elemento (código litografia, cliente, quantidade encomendada, estrutura, vernizes, cores 
e área de cada cor). 

Esta ferramenta permite eliminar o processo moroso de identificação de combinações de 
litografias. Ao gerar combinações agregando a informação disponível, resta a análise das 
possibilidades geradas. 

A combinação de litografias, é um tema que poderá trazer elevados ganhos operacionais ao 
departamento da Litografia. Como estudamos anteriormente os custos de ordem de produção 
são elevados, logo, a produção de lotes pequenos torna-se bastante dispendiosa (custos 
unitários elevados). É nestes casos em que a combinação de litografias pode assumir um papel 
importante, pois, o aumento dos lotes, através das combinações, reduzirá significativamente 
os custos unitários de produção.  

                                                 
10 Intel Core 2 Duo @ 2.33GHz com 2GB de memória RAM 
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ANEXO C: Custo Médio Ponderado de Capital 

Uma organização tem duas formas de financiar os seus activos, ora através de capitais 
próprios ou através de capitais alheios (dívida). O Custo Médio Ponderado de Capital 
(CMPC) também conhecido como WACC, é a taxa à qual uma empresa espera pagar cada 
unidade monetária financiada. No fundo, acaba por ser a taxa que a empresa paga em média a 
todos os seus security holders para financiar os seus activos. 

Traduz-se, no retorno mínimo que uma organização necessita de ganhar na base de activos 
existentes para satisfazer os seus credores, sócios e outras fontes de capital alheias. O não 
cumprimento desta taxa, significa que se torna desinteressante investir na organização. O 
WACC é calculado tendo em conta os pesos relativos de cada um dos componentes da 
estrutura de capitais da empresa. Quanto maior for a complexidade da estrutura de capitais, 
mais trabalhoso será determinar o WACC da organização. 

É comum encontrar o WACC na avaliação de projectos, onde as empresas utilizam esta taxa 
para determinar o NPV (VAL – Valor Actual Líquido) de um projecto, concluindo, com base 
na sua estrutura de capitais se o projecto é viável ou não. 

A definição do WACC (Lopes, 2006) passa inicialmente por estruturar as formas como uma 
empresa angariou fundos, determinar o peso de cada fonte de capital a valores de mercado e, 
por fim, a estimação do custo de cada parcela. 

De uma forma geral, a sua definição, pode ser reduzida à seguinte expressão: 
 

�P66 =  b �m�m
 

mUE  

Onde, 

N - o número de fontes de capital, 

j - a fonte de capital j, 

rj - o custo de capital da fonte j, 

wj - o peso da fonte j no total de fundos. 

 

Normalmente, a expressão anterior é desenvolvida de forma a incluir a taxa de imposto sobre 
os rendimentos. Esta inclusão deve-se à existência de uma economia de imposto sobre os 
custos de capital alheios de que as empresas beneficiam. Podemos então encontrar a seguinte 
expressão: 
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�P66 = O�O + 5� �¡ + 5�O + 5� �¢�1 − !£�  
Onde, 

Re – Custo de capital 

Rd – Custo da dívida 

E – Valor do mercado da capital da empresa 

D – Valor do mercado da dívida da empresa 

Tc – Imposto sobre o Rendimento (IRC) 
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ANEXO D: Modelo em AMPL 

 

# variables 

 

set PROD;   # products 

param setup_cost {i in PROD} > 0;  # setup cost of each product 

param d  {i in PROD} > 0; # demand of each product 

param value  {i in PROD} > 0; # value of each product 

var q{i in PROD} >= 1; 

 

#param setup_time {PROD} > 0; 

 

var capacity:= ;  

var capital:= ; 

 

 

 

# objective function 

 

minimize total_cost:  

   sum{i in PROD} ( 

      setup_cost[i] * d[i] / q[i] +  

      q[i] / 2 * value[i] * WACC+     

      0.041 * ((q[i] / d[i]) * 12) * q[i] * value[i] 

      );  

 

# constrains 

 

#subject to coverage{i in PROD}:   q[i] / d[i]  * 12 <= 12; 

 

 subject to cap:  sum{i in PROD} d[i]/q[i] <= capacity; 

subject to capt: sum{i in PROD} q[i] / 2 * value[i]  <= capital; 


