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Resumo

Este trabalho organiza-se segundo dois vetores, ligados pelo fio condutor do

tema do café.

No primeiro vetor faz-se uma compilação cŕıtica de informação dispersa

por documentação diversa e relacionada com várias áreas cient́ıficas. Destaca-

se a história da evolução do cultivo e do consumo mundial do café, fortemente

ligada no último século à história do comércio do café e dos convénios inter-

nacionais criados para regulamentar as transações internacionais e que foram

plasmando as oscilações entre a oferta e a procura devidas essencialmente às

variações na produção. São ainda descritas todas as fases de processamento

do café desde a plantação até ao produto final, salientando as questões de

perecibilidade, os diversos tipos de plantas do café e as suas caracteŕısticas

de plantio, produtividade e caracteŕısticas na bebida final e também a sua

comercialização nas principais bolsas de futuros e de mercadorias.

Os principais aspectos da cadeia de abastecimento do café são também

considerados neste trabalho. Utilizando um conjunto de publicações recen-

tes são classificados quatro grupos que tratam respectivamente a cadeia de

abastecimento do café verde, a cadeia de abastecimento do café torrado, a

cadeia de abastecimento do café solúvel e a cadeia de abastecimento que

inclui uma combinação desta principais formas e estados do café.

No segundo vetor selecionou-se um dos problemas associados a uma parte

da cadeia de produção do café, tendo como base o caso de estudo de uma

unidade industrial do Norte de Portugal, mais especificamente a fase de tor-

refação e moagem e embalagem. Esse problema foi abordado através de mé-

todos anaĺıticos. Foi desenvolvido um modelo de programação inteira mista

para o planeamento da produção de café com o propósito de responder às

questões colocadas pela empresa, tais como quantidades de cada encomenda

a produzir em cada peŕıodo do horizonte temporal e também tipos de café e

quantidades a carregar nos silos no ińıcio de cada peŕıodo. Foram também
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desenvolvidos indicadores para medir, dentro de um grupo de encomendas e

um horizonte temporal, a percentagem de ocupação da capacidade de cada

setor produtivo.

O sistema de apoio à decisão desenvolvido com base no modelo de pro-

gramação mista permite dar resposta às questões de ordem operacional apre-

sentadas pela empresa, mas poderá ser também utilizado pela empresa para

tomar decisões de ńıvel tático, tal como a aceitação de produção de um novo

produto ou a incorporação de datas de disponibilidade de matéria-prima ou

ainda decisões de ńıvel estratégico para apoio nas decisões de dimensiona-

mento das instalações.



Resumen

Este trabajo se organiza según dos premisas relacionados con el café como

hilo conductor del tema.

En la primera premisa se presenta una recopilación cŕıtica de la infor-

mación dispersa por diversos documentos y relacionados con varias áreas

cient́ıficas. Cabe destacar la historia de la evolución del cultivo y del con-

sumo mundial de café, fuertemente vinculada en el último siglo a la historia

de su comercialización y los acuerdos creados para regular las transacciones

internacionales que fueron dando forma a las oscilaciones entre la oferta y

la demanda, debido principalmente a las variaciones en la producción.

Se describen con más detalle todas las fases de la elaboración del café

desde la plantación hasta el producto final, destacando su carácter pere-

cedero, los diversos tipos de plantas y sus caracteŕısticas de cultivo, de la

bebida final y de productividad, aśı como su comercialización en las princi-

pales bolsas de futuros y materias primas.

Los principales aspectos de la cadena de suministro de café también fue-

ron considerados, por intermedio de un conjunto de publicaciones recientes,

donde se clasifican cuatro grupos que tratan respectivamente de la cadena

de abastecimiento de café verde, café tostado, café soluble y la cadena que

incluye una combinación de estas principales formas y estados del café.

En la segunda premisa fue seleccionado uno de los problemas asociados

con una parte de la producción de café, basado en un estudio de caso de

una unidad industrial del norte de Portugal, más espećıficamente la etapa

de tostado, molienda y empaque.

Este problema fue tratado utilizando métodos anaĺıticos. Se desarrolló

un modelo de programación entera mixta para la planeación de la producción

de café con el fin de responder a las preguntas planteadas por la empresa,

tales como las cantidades de encomienda que deb́ıan ser producidas en cada

peŕıodo del horizonte de tiempo y también los tipos y cantidades de café que
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deb́ıan ser cargadas en los silos al inicio de cada peŕıodo.

Se desarrollaron indicadores para medir, dentro de un grupo de encomi-

endas y un horizonte de tiempo, el porcentaje de ocupación de la capacidad

de cada sector productivo.

El sistema de apoyo a la decisión desarrollado, basado en el modelo

de programación mixta, permite dar respuesta a las preguntas de carácter

operativo presentado por la empresa. Igualmente puede ser utilizado para la

toma de decisiones tácticas, como la aceptación de la producción de un nuevo

producto o la incorporación de las fechas disponibles de materias primas o

incluso en las decisiones a nivel estratégico para apoyar el dimensionamiento

de instalaciones.



Abstract

This work is organized along two directions, being Coffee the conducting

thread for both of them.

In the first research direction, a critical compilation of information is

done based on very disperse and diverse documentation related to several

different scientific areas. The history of the evolution of coffee growing and

its world consumption is highlighted, which during the last century has been

closely related to the history of coffee trade and the international agreements

to regulate its international transactions; those agreements have shaped the

oscillations of supply and demand, mainly due to fluctuations in production.

Furthermore, all of the phases of coffee processing, from planting to the

final product, are described emphasizing the perishable nature of coffee, the

various types of plants and respective harvesting features, productivity and

final drink characteristics, as well as its trading in major stock exchanges

and commodity markets.

The main aspects of the coffee supply chain are also considered in this

work. Four groups are identified using a set of recent publications; those

four groups have to do with the supply chains of green coffee, roasted coffee,

soluble coffee and a combination of these three major forms and states of

coffee.

In the second research direction, one of the problems associated to an

aspect of the coffee production chain was selected, namely, the roasting,

grinding and packaging phase; that selection was based on a study case of

an industrial unit in northern Portugal. This problem was addressed by

analytical methods. A mixed integer programming model for coffee produc-

tion planning was developed in order to answer the questions posed by the

company, such as which quantities of each order to produce at each time

interval, as well as what types and quantities of coffee should be stored into

silos by the beginning of each interval. Indicators to measure, within a group
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of orders and a time frame, the occupation percentage of each production

sector capacity were also developed.

That decision support system developed, based on a mixed programming

model, not only enables answering the company’s operational questions,

but it may also be used by the company to make tactical decisions, such

as accepting the production of a new product or incorporating availability

dates of raw materials; it can even be used to make strategic-level decisions

supporting the scaling of the facilities.
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Ribeiro, Mónica Silva e Soledade Medeiros, assim como à Ana Isabel Oliveira
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Arias Orozco y José Germán Hoyos Salazar por la confianza depositada.

Muchas Gracias a COLCIENCIAS, Departamento Administrativo de Ci-
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3.2.2 A Cadeia de Abastecimento do Café . . . . . . . . . . 52
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1

Introdução

O objetivo do trabalho de investigação desta tese era duplo. Por um lado

era compreender todo o processo associado à produção de café desde o seu

cultivo até à distribuição aos consumidores finais, incluindo a sua cadeia

loǵıstica e tentar juntar num único documento informação que tipicamente

tem estado dispersa em publicações de várias áreas cient́ıficas ou mais li-

gadas à economia, ou à agricultura ou à loǵıstica ou à produção, e tentar

construir um quadro global que permitisse, um trabalho mais direcionado

depois, em qualquer uma destas fases que são descritas na tese. Esse traba-

lho de compreensão, tipificação, junção num único documento corresponde

aos dois primeiros caṕıtulos desta dissertação. O segundo objetivo de in-

vestigação era considerar um dos problemas associados a toda esta cadeia

de produção e tentar abordá-lo através de métodos anaĺıticos e quantitati-

vos. O problema escolhido foi o problema que se enquadra na fase do café

verde à distribuição e que no fundo corresponde à fase mais industrial do

processo, que é a fase da torrefação e embalagem. Para tal usou-se como

caso de estudo uma empresa no Norte do páıs e com base no modo como

esse problema se apresenta na empresa foi desenvolvido, modelizado e im-

plementado e testado um modelo de programação matemática onde se pode

confirmar a viabilidade de utilização de métodos anaĺıticos e quantitativos

no apoio à decisão nessa fase do processo da produção do café.

1.1 Motivação

O café é uma das bebidas mais populares no mundo, sendo produzida em

aproximadamente setenta páıses, destacando-se o Brasil, o Vietname e a
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Colômbia entre os principais cultivadores. O consumo provém essencial-

mente de páıses não produtores do grão, como os páıses da Europa Oci-

dental, da América do Norte e o Japão. A sua popularidade e consumo

transformaram o café numa das commodities mais negociadas nas bolsas

de mercadorias, sendo o valor negociado superado apenas pelo petróleo. É,

pois, para os páıses produtores uma importante fonte de divisas.

Apesar de sua importância comercial, o mercado do café tem sido ca-

racterizado ao longo dos anos por constantes desequiĺıbrios entre a oferta

e a procura, t́ıpicos de um produto agŕıcola. Factores relacionados com o

clima, especulações comerciais, intervenções dos governos, entre outros, pro-

vocam variações nos preços e afectam tanto produtores como compradores

dedicados à industrialização do grão.

De facto, para as empresas dedicadas à torrefação do café, a verificação

dos preços para a aquisição das matérias-primas, revela-se um aspecto fun-

damental no planeamento da produção. Os diferentes tipos de produtos são

elaborados com combinações de distintos tipos e percentagens de grãos de

café, provenientes de várias origens. Desta maneira, a observação do com-

portamento dos preços é parte fundamental no processo de planeamento da

produção.

O planeamento da produção passa também pela satisfação dos clientes,

cada vez mais exigentes no actual contexto de mercado. Aspectos relacio-

nados com custos, qualidade e rapidez das entregas convertem-se em impor-

tantes desafios ante a mudança da oferta e procura, assim como a introdução

de novos produtos. Prazos cada vez mais curtos e maior número de entregas

também fazem parte destes desafios, dado que as empresas de torrefação de

café não são exceção a esta tendência geral.

Assim, o complexo processo de planeamento da produção implica em

muitos casos um acréscimo nos custos, na tentativa de cumprir com as da-

tas previstas de entrega. Esse acréscimo de custos corresponde a custos de

armazenamento, se as encomendas forem produzidas antes da data de en-

trega, ou a custos relativos ao atraso, se as entregas forem realizadas após

a data acordada com os clientes. Pelo facto de estas questões serem do in-

teresse de muitas empresas, o desenvolvimento deste trabalho utilizou como

caso de estudo uma empresa de torrefação de café em Portugal.

As caracteŕısticas do processo de torrefação, a complexidade do pro-

blema, devido à composição dos diferentes produtos que inclui a mistura de
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vários tipos de café procedentes de distintas origens, motivou a elaboração

deste trabalho. Para o seu desenvolvimento optou-se por uma abordagem

usando um modelo de programação linear inteira mista.

Estas caracteŕısticas do modelo proporcionam às empresas dedicadas à

torrefação de café um sistema de suporte de decisão, para testar a aceitação

das ordens e definir no ińıcio de cada peŕıodo de planeamento a forma como

os silos de café devem ser carregados.

1.2 Estrutura da Dissertação

O trabalho foi estruturado em seis caṕıtulos da seguinte maneira: Neste

primeiro caṕıtulo foi feita uma introdução dos factores que motivaram a

escolha do trabalho, assim como os objetivos da investigação.

No caṕıtulo 2 são apresentadas as principais caracteŕısticas do grão de

café. Apresenta-se também um apanhado histórico do café, uma revisão do-

cumental ressaltando os principais aspectos do sector, como a história e os

Convénios Internacionais do café, assim como a descrição do café como uma

das commodities mais importantes transaccionadas nas bolsas de mercado-

rias. Aborda-se também o tema do processamento de café, sendo descritas

as etapas do processo do café, desde o cultivo até a obtenção dos produtos

finais.

No caṕıtulo 3 apresenta-se uma breve revisão da literatura relacionadas

com as cadeias de abastecimento, seguida por uma descrição da cadeia de

abastecimento do café. São classificadas as formas de café numa perspe-

tiva de perecibilidade. É feita ainda um revisão dos principais modelos de

planeamento da produção.

No caṕıtulo 4 apresenta-se o modelo de programação linear inteira mista

para uma t́ıpica empresa de torrefação de café e enquadra-se este modelo

nos contextos operacionais, táticos e estratégicos onde pode ser usado.

O caṕıtulo 5 dedica-se à apresentação dos resultados obtidos nos testes

computacionais e sua discussão e análise, incluindo uma análise de sensibi-

lidade aos parâmetros mais relevantes do modelo.

Por fim, o caṕıtulo 6 é dedicado às conclusões e a propostas de desenvol-

vimentos futuros.
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O Café

O consumo do café é hoje um hábito difundido pelo mundo, assim como a

sua produção e comercialização.

As principais formas e estados do café são: pergaminho, verde, torrado,

móıdo, descaféınado, liofilizado, ĺıquido e solúvel. O café verde tem sido

considerado como um dos principiais produtos negociados nas bolsas de

mercadorias, durante muitos anos o segundo em valor depois do petróleo, e

tem sido um importante gerador de divisas para os páıses cultivadores de

grão, entre os quais se destacam o Brasil, a Colômbia e o Vietname. Para

regular esta comercialização, a Organização Internacional do Café (OIC),

principal organismo intergovernamental ao serviço do café faz uma classifi-

cação dos quatro principais tipos de café em Suaves Colombianos, Outros

Suaves, Naturais Brasileiros e Robustas.

As diferentes formas e estados do café são obtidas através de atividades

de transformação de matéria-prima em produtos finais, assim como através

de atividades loǵısticas de transporte, armazenamento e tratamento. Tipi-

camente a cadeia de abastecimento do café inclui quatro estágios principiais:

colheita, comercialização do café verde, produção e distribuição, tal como se

representa na Figura 2.1. A colheita inclui operações de cultivo e tratamento

dos grãos para a obtenção do café verde. Seguidamente o café verde passa

para a etapa de comercialização no mercado nacional e/ou internacional,

passando para as empresas dedicadas à industrialização do café. Na fase de

produção, os processos variam segundo as diferentes especificidades que se

pretendem para o produto final, procurando garantir um café com aroma,

sabor, frescura e cor próprios. Em todos os casos os processos incluem:

armazenamento, torrefação, moagem, mistura e embalagem e, ainda, uma



6 O Café

Figura 2.1: Cadeia de abastecimento do café.

última etapa de cariz loǵıstico, a distribuição do café para o consumo.

Neste caṕıtulo apresentar-se-á um breve apanhado histórico da origem

do café assim como das suas primeiras referências na literatura. Faremos

também referência aos Convénios Internacionais do Café, que são também

parte da história do café. Seguidamente são apresentados aspectos da comer-

cialização do café e a sua descrição como uma das principiais commodities

negociadas nas bolsas de mercadorias, com informações do consumo e produ-

ção. Abordar-se-ão também todas as fases de processamento do café desde

a plantação até ao produto final.

2.1 A Planta do Café

A planta do café é conhecida como Coffea e faz parte da famı́lia Rubiaceae

da qual existem aproximadamente 500 tipos e mais de 6 000 espécies. Há

25 espécies principais de Coffea e dentre essas há duas que são reconhecidas

economicamente como as mais importantes: Coffea arabica (café Arábica)

e Coffea canephora (café Robusta) (Mart́ın and González, 1998a,b; Fitter

and Kaplinksy, 2001; Donnet, 2007; Murthy and Naidu, 2012; Rueda and

Lambin, 2013; International Coffee Organization, 2013a). Apresenta-se na

Figura 2.2 um desenho destas duas espécies.

2.1.1 Espécies Arábica e Robusta

A planta do café desenvolve-se melhor em climas quentes e húmidos, sendo

os páıses localizados nas zonas tropicais e subtropicais da América, Ásia e

África os melhores locais para o cultivo das espécies arábica e robusta (Fi-

gura 2.3). Entre os principais páıses produtores de café arábica destacam-se
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Figura 2.2: Coffea arabica vs Coffea canephora. Extráıdo de Plant Resis-

tance Genes database (2011)

Colômbia, Etiópia, México e América Central. No caso do café robusta,

cultiva-se principalmente no Brasil, Vietname, Indonésia e Uganda. Algu-

mas das caracteŕısticas do cultivo destas espécies são apresentadas na Tabela

2.1.

Tabela 2.1: Carateŕısticas do café arábica e robusta (adaptado de Oestreich-

Janzen (2010)).

Carateŕısticas Café arábica Café robusta

Temperatura ótima 15–24 oC 24–30 oC

Precipitação ótima 1500–2000 mm/ano 2000–3000 mm/ano

Altitude ótima 1000–2000 m. abaixo de 700 m.

Tamanho e forma da planta arbusto baixo e denso até 10 m de altura

Época de floração da planta após chuva irregular

Resistência da planta às doenças mais suscept́ıvel mais resistente

Produtividade da planta menor produtividade maior produtividade

Carateŕısticas da bebida menor teor de caféına, maior teor de caféına,

mais ácido mais amargo
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Figura 2.3: Regiões de cultivo de café no mundo. Extráıdo de CafeXpert

(2013)

Coffea arabica é uma das espécies mais conhecidas comercialmente, cor-

respondendo a mais de 70% da produção mundial (Hicks, 2002) e tem sido

cultivada principalmente na América Latina, América Central, África Orien-

tal, Índia e Indonésia. Geralmente cultiva-se em regiões com altitude acima

de 800 metros (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas,

2007). Os grãos do café arábica são considerados de qualidade superior, o

sabor da bebida é mais suave, aromático e pode ser consumido sem nenhum

blend (Vieira Machado de Moraes, 2006). Comercialmente o café arábica é

mais valorizado pela sua qualidade, com aromas mais intensos e variedade

de sabores.

Outras variedades botânicas conhecidas desta espécie são Typica e Bour-

bon (International Coffee Organization, 2013a), ambas geneticamente está-

veis. Algumas mutações espontâneas desta espécie têm sido cultivadas e

exploradas para fins de cruzamento, tais como:

• Caturra: mutação do Bourbon;

• Maragogipe: mutação da variedade Typica;

• San Ramon: Typica anão;

• Purpurascens: formas com folhagem púrpura;

• Blue Mountain: cultivado na Jamaica e no Quénia;
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• Mundo Novo: um cruzamento do Typica com o Bourbon, originário

do Brasil;

• Kent: inicialmente desenvolvido na Índia com alguma resistência a

doenças;

• Catuáı: h́ıbrido do Mundo Novo e do Caturra, com cerejas amarelas

ou vermelhas;

• Blue Mountain: cultivado na Jamaica e no Quénia.

Coffea canephora é uma espécie nativa das florestas equatoriais da África,

atualmente cultivada principalmente na África ocidental e central, em todo

o sudeste da Ásia e no Brasil. Pode ser cultivada ao ńıvel do mar e em

altitudes inferiores a 400 metros. É uma espécie mais resistente às doenças,

às pragas e aos fatores climáticos. Tem um conteúdo maior de caféına que

o café arábica, um sabor mais amargo, sendo mais utilizado em misturas

com outros cafés (Vieira Machado de Moraes, 2006). A acidez do Coffea

canephora é mais baixa e tem um maior conteúdo de substâncias solúveis,

motivo pelo qual é habitualmente utilizado para a produção de cafés solúveis

e para misturas com café arábica (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e

Pequenas Empresas (2007); Rueda and Lambin (2013)).

2.1.2 Fruto do Café

Os grãos utilizados no processo de transformação e industrialização têm

origem na semente do fruto do cafeeiro. Os frutos de café, quando maduros

são chamados de cerejas devido ao seu aspeto exterior. A cor da cereja

muda segundo a variedade e a exposição ao sol. Comercialmente são mais

valorizados os frutos vermelhos, considerados de melhor qualidade.

A forma dos grãos contidos no fruto é de lados convexos para o exterior,

uma cobertura cor amarelo, pergaminho1 ou pele de prata, uma peĺıcula

fortemente ligada ao grão verde e que só se destaca após a torra. Os frutos

têm cerca de 10 mm de comprimento, 6 a 7 mm de largura e 3 a 4 mm de

espessura (Figura 2.4) (Seudieu, 2008; Murthy and Naidu, 2012).

1O nome pergaminho deve-se à cor da cobertura do grão, uma casca seca amarela clara

similar ao pergaminho. Esta cobertura permite a conservação das caracteŕısticas dos grãos

de café, tanto em termos de sabor como de aroma.
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Figura 2.4: Secção transversal do café cereja. Adaptado de Murthy and

Naidu (2012)

Segundo Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (2010a), os prin-

cipais componentes do grão do café são água, gorduras, protéınas, alcalóides

(principalmente a caféına), minerais e ácidos orgânicos.

• Água: conteúdo entre 10 e 13% para o grão de café verde. Após a

torrefação, o conteúdo de humidade não deve ser superior a 5%.

• Gorduras: a percentagem de gorduras num grão de café verde está

entre 15 e 20%.

• Protéınas: o grão de café verde contém aproximadamente 11% de pro-

téınas, sendo a maior parte destrúıdas no processo de torrefação.

• Caféına: o conteúdo de caféına no café arábica está entre 1 e 1,5%. No

caso do café robusta está entre 1,6 e 2,7%.

• Substâncias minerais: pequenas quantidades de potássio, cálcio, mag-

nésio e fósforo.

• Ácidos orgânicos: principalmente ácidos clorogénicos, relacionados com

as propriedades antioxidantes e antivirais.

2.2 Breve História do Café

A história do café é caracterizada por importantes transformações poĺıticas,

sociais e culturais para as quais não tem sido fácil adotar um padrão de

sistematização histórica.
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Na Tabela 2.2 são apresentadas referências dos anos 1591 e 1716 descri-

tas em Martins (2008), obras pioneiras que se destacam pelas importantes

contribuições cient́ıficas e botânicas relacionadas com o café. Entre elas

tem-se a primeira classificação da planta do café feita por Antoine Jussieu

como Jasminum que foi posteriormente reclassificada por Carlos Lineu para

Coffea.

Tabela 2.2: Primeiras referências do café.

Autor T́ıtulo Ano

Prospero Alpino De MedicinaAegyptiorum 1591

Prospero Alpino De Plantis Aegypti Liber 1592

Fausto Nairobono Banesio De saluberrima potione cahue seu café nuncupata 1671

Philippe Dufour e J. Spon De lusage du caphe, du the et du chocolate 1671

Antoine Jussieu Histoire du café 1716

Considera-se que a Etiópia é a região de origem do café (Thurber, 1881;

Petracco, 2005; Hicks, 2002; Martins, 2008) e a“Lenda de Kaldi” é a primeira

referência e a versão mais aceite e divulgada para a descoberta do café.

Kaldi era um pastor de cabras et́ıope que no ano 500 d.C. observou as

propriedades energéticas do café no rebanho que mastigava os grãos ver-

melhos da planta. Depois de comerem os grãos de café as cabras tinham

maior agilidade e mais resistência. Kaldi, curioso com esse efeito provocado

nas cabras, provou o fruto e confirmou os dotes estimulantes dos grãos. A

not́ıcia espalhou-se rapidamente até aos monges da região, que também ex-

perimentaram a bebida cujo efeito os ajudou a superar o sono durante os

cultos noturnos.

O café espalhou-se para o Iémen através dos escravos sudaneses que

se pensa que comiam grãos de café para suportarem melhor o esforço da

travessia do Mar Vermelho entre África e a Peńınsula Arábica a remar.

O café já era cultivado no Iémen no século XV e provavelmente mesmo

antes (International Coffee Organization, 2013b).

As caracteŕısticas dos terrenos e do clima da Arábia permitiram a pro-

dução do café numa escala comercial. Assim, o seu cultivo propagou-se com

facilidade e o potencial económico do café fez com que as sementes fossem

fortemente guardadas na Arábia para evitar o seu cultivo noutros páıses (Gi-



12 O Café

omo et al., 2007).

A preparação da bebida foi no entanto responsável pela sua difusão pelo

mundo até alcançar a Europa, onde foram reconhecidas as suas potenciali-

dades comerciais. Os páıses europeus ambicionaram então obter sementes

de café para as cultivar.

Os holandeses adquiriram em 1616 as primeiras sementes de café que fo-

ram cultivadas experimentalmente nas estufas no Jardim Botânico de Ams-

terdão e nas colónias holandesas. Em 1699 o café também foi cultivado nas

regiões de Malabar, Índia e Batávia (Java) actual Indonésia, fornecendo café

à Europa sob o controlo da Holanda.

Relativamente à introdução do café na América, em 1713 um pé da planta

foi levado para Le Jardim des Plantes de Paris e em 1720 Gabriel Mathieu de

Cliei, um oficial da marinha francesa, foi encarregue de transportar a planta

de café numa viagem de navio à ilha de Martinica, onde foi replantado,

cresceu multiplicou-se, obtendo-se em 1726 a primeira colheita de café.

Os páıses da América historicamente conhecidos pela produção do café

são o Brasil e a Colômbia. No caso do Brasil, a história do café iniciou-se em

1727, quando o café Arábica chegou à cidade de Belém por meio de Francisco

de Melo Palheta, um militar luso-brasileiro procedente de Caiena, capital da

Guiana Francesa. As adequadas condições do clima e da terra Brasileiras

permitiram a expansão do cultivo. O café começou um percurso de expansão

pelas regiões de Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná

e gerou um novo ciclo económico e de desenvolvimento no Brasil com as

primeiras exportações: em 1779 de 79 arrobas, que aumentaram em 1806

até as 80 mil arrobas. Em 1825 o cultivo de café chegou no Estado de São

Paulo e entre os principais fazendeiros desta época encontrava-se Alberto

Santos Dumont, que além de seu empenho nas atividades ligadas à aviação,

projetou mundialmente o café brasileiro conhecido como o Café Tipo Santos.

No entanto, há controvérsias em relação à origem desta denominação pois

outras versões indicam que a qualidade do café santista, e o facto de o

porto de Santos ser um dos principais portos exportadores do produto, é que

determinaram a criação do padrão internacional Café Tipo Santos. Embora

o café se tivesse adaptado ao território Brasileiro, o pouco conhecimento

que se tinha em relação aos cuidados e técnicas do cultivo e comercialização

de café fizeram que a cafeicultura enfrentasse vários problemas dos quais

se destacam, em 1870, uma forte geada que atingiu as plantações do oeste
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de São Paulo e em 1929 a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque que

afectou as exportações para os Estados Unidos.

Com a quebra da Bolsa de Nova Iorque, o Brasil deixou de exportar mi-

lhões de sacos de café e as exportações, que já tinham atingido 21 milhões de

sacos, cáıram para 14 milhões. Ambos os acontecimentos geraram a queda

do preço do café e o desastre económico afetou a cafeicultura brasileira. Na

sequência destas ocorrências a cafeicultura no Brasil foi reestruturada e os

produtores, industriais e exportadores procuraram novas áreas para a pro-

dução até converter o Brasil num dos maiores produtores mundiais do café

(Ministério da Educação do Brasil, 2005; Martins, 2008; Serviço Brasileiro

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 2007; Associação Brasileira da

Indústria de Café, 2013).

No caso da Colômbia, a história da chegada do café a este páıs não está

tão claramente documentada (Federación Nacional de Cafeteros de Colom-

bia, 2010e). As sementes dos grãos de café chegaram a Nova Granada em

1730, procedentes das Guianas e através da Venezuela, e foram cultivadas

no nordeste do páıs, nos departamentos de Santander e Norte de Santander.

Em 1835 registrou-se a primeira produção comercial com 2 560 sacos de 60

kg (a unidade de medida internacional para a comercialização do café é um

saco de 60 kg de café verde) exportados desde a fronteira com a Venezuela.

Esse cultivo propagou-se em 1850 para o centro e ocidente do páıs nos de-

partamentos de Cundinamarca, Antioquia e Caldas. Mas a consolidação do

café na Colômbia como produto exportador aconteceu na segunda metade

do século XIX, com a expansão do mercado de 60 000 sacos de 60 kg para

600 000 sacos. O crescimento deu-se principalmente nas grandes fazendas

dos departamentos de Santander e Cundinamarca e áı a comercialização do

café chegou corresponder a mais de 80% da produção nacional.

Atualmente o consumo, cultivo e interesse pelo café, expandiram-se pelo

mundo e é uma das bebidas mais consumidas, sendo considerada uma impor-

tante commodity, negociada nas principais bolsas de futuros e mercadorias

do mundo.

2.2.1 História Comercial do Café

Segundo Seudieu (2008) a história comercial do café divide-se nos três pe-

ŕıodos seguintes:

• A era do mercado livre do café;
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• A era do mercado controlado do café;

• A era do mercado livre do café no âmbito de um quadro de cooperação

internacional

A era do mercado livre do café: até ao ińıcio dos anos 50 o cultivo de

café manteve-se limitado a um número reduzido de páıses. A produção e as

exportações eram dominadas por páıses latino-americanos, sendo o Brasil o

ator principal. Os produtores, em especial do Brasil e da Colômbia, recebem

neste peŕıodo os apoios dos governos e dos bancos ao setor do café, funda-

mentais para ajudar a maximizar o rendimento das exportações, e usufruem

ainda da criação de centros de investigação espećıficos para o café, gerados

através de alianças entre os governos, entidades privadas e também organis-

mos de investigação internacionais.

Neste peŕıodo as empresas de torrefação e os retalhistas ainda estavam

bastante fragmentados.

A era do mercado controlado do café: entre os anos 1950 e 1960 impor-

tantes mudanças poĺıticas, económicas, tecnológicas e sociais influenciaram

uma nova era da indústria do café. Apareceram novas técnicas e métodos

para aumentar a produção, e surgiu o café solúvel e a embalagem em vácuo.

O aumento da produção de café foi estimulado pelas potências coloniais,

França, Reino Unido e Bélgica, com dois propósitos: a criação de fontes

alternativas de abastecimento e o fortalecimento das suas economias através

do desenvolvimento do café. Também, neste peŕıodo, África aparece como

um dos principais fornecedores para o mercado europeu, em concorrência

com a América Latina.

As empresas de torrefação emergiram como grandes compradores a ńıvel

mundial, conseguindo exercer uma forte influência no comércio mundial.

Um outro acontecimento importante que ocorreu neste peŕıodo foi a cri-

ação da Organização Internacional do Café (OIC), que permitiu melhorar

as condições dos setores relacionados com a produção e comercialização do

café. A mudança de um mercado livre para uma economia controlada teve

o apoio de vários páıses importadores que viram nessa organização um meio

de melhorar as condições económicas das suas antigas colónias.

A era do mercado livre do café no âmbito de um quadro de cooperação

internacional: mudanças no mercado relacionadas com o excesso de produ-

ção face ao consumo ocorreram entre 1960 e 1980 e marcaram este peŕıodo.
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A Ásia emergiu como uma das principais regiões produtoras, passando o Vi-

etname para a posição de segundo maior produtor e exportador de café no

mundo. A abertura destes novos mercados obrigou páıses tradicionalmente

produtores a melhorar a estrutura da sua indústria do café, a investir na

qualidade e a procurar novos mercados. Durante este peŕıodo as empresas

de torrefação de café também se aperceberam das mudanças do mercado,

que exigiam melhorias nos processos de produção e comercialização.

A cadeia de abastecimento do café teve também que se adaptar às mu-

danças. Transformou-se numa cadeia mais abrangente, para cobrir os dife-

rentes processos desde a aquisição de café verde até a entrega ao cliente final,

e também mais tensa pois as grandes indústrias de torrefação passaram a

exigir da restante cadeia entregas num modelo just-in-time.

Em torno de 1998 os preços de café, em diminuição há vários anos,

atingiram mı́nimos históricos. A crise gerada por essa redução de preços

teve efeitos sociais, ambientais e económicos e criou situações extremas de

pobreza em muitos agricultores.

Como contraponto para essa crise houve um forte crescimento nos cafés

especiais, que se baseiam na diferenciação, e que levaram a uma integração

de todas as operações da cadeia loǵıstica para poder garantir a traceabilidade

dos produtos.

2.2.2 Convénios Internacionais do Café

A história comercial do café inclui também os Convénios Internacionais do

Café estabelecidos pela OIC. O primeiro deles foi assinado em 1962 a que se

seguiram os convénios de 1968, 1976, 1983, 1994, 2001 e 2007.

Convénio Internacional do Café de 1962

O Convénio de 1962 (International Coffee Organization, 1963) foi negociado

na cidade de Nova Iorque com o apoio das Nações Unidas e elaborado pelos

páıses para os quais o café tinha importância económica e social: 32 páıses

membros exportadores e 22 páıses importadores. Foram seis os objetivos do

Convénio:

1. alcançar um equiĺıbrio razoável entre a oferta e a procura em bases

que assegurem, a preços equilibrados, fornecimentos adequados de café
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aos consumidores e mercados para os produtores, e que resultem no

equiĺıbrio duradouro entre a produção e o consumo;

2. minorar as sérias dificuldades causadas pelos excedentes de café e pelas

excessivas flutuações nos preços;

3. contribuir para o desenvolvimento dos recursos produtivos e para a

promoção e manutenção do ńıvel de emprego e receitas dos páıses

membros, com a finalidade de obter salários justos, um ńıvel de vida

mais elevado e melhores condições de trabalho;

4. ajudar a elevar o poder de aquisição dos páıses produtores de café

pela manutenção dos preços em ńıveis equilibrados e pelo incremento

do consumo;

5. fomentar o consumo do café por todos os meios posśıveis;

6. em geral, como reconhecimento da relação entre o comércio do café e a

estabilidade económica dos mercados de produtos industriais, estimu-

lar a colaboração internacional relacionada com os problemas do café

a ńıvel mundial.

Para forçar o cumprimento dos objetivos foi criado o sistema de quotas

de exportação no qual, segundo International Coffee Organization (2013c),

“A participação de cada membro exportador numa quota global de exportação

se baseava na média de sua produção exportável (produção total anual menos

consumo interno) nos dois anos cafeeiros de 1961/62 e 1962/63 ou, então,

nos quatro anos cafeeiros de 1959/1960 a 1962/63”.

Tratava-se da aplicação de um sistema de quotas que impedia a entrada

no mercado de café de quantidades superiores às necessidades do consumo.

Foi uma proposta adequada e muito positiva principalmente para os produ-

tores, ao garantir que o café a comercializar seria absorvido pelo mercado.

Mas, em simultâneo, era necessário garantir a disponibilidade do café de-

sejado pelos consumidores. Como consequência foram então criados alguns

graus de flexibilidade no Convénio, pois não existia um mecanismo auto-

mático, por exemplo baseado nos preços, para ajustar as quotas depois de

fixadas, nem um ajuste para os vários tipos de café. A situação foi tratada

em Novembro de 1965 por um grupo de juristas internacionais, que deci-

diram que as quotas deveriam ser ajustadas proporcionalmente e não por



2.2 Breve História do Café 17

grupos. Essa decisão foi revogada em Agosto de 1966, com a implementação

de uma quota de autorizações especiais de exportação. Mas, com o tempo, o

sistema de quotas deu origem a um excesso de produção de café e a poĺıtica

de produção reformulou-se. Foi também criado um sistema de verificação e

contagem f́ısica de stocks.

No fim do peŕıodo de vigência deste Convénio, entre Agosto de 1967 e

Fevereiro de 1968, decorreu a negociação de um novo Convénio.

Convénio Internacional do Café de 1968

Os objetivos deste Convénio são iguais aos do Convénio Internacional do

Café de 1962. O sistema de quotas foi mantido com discriminação positiva

para os produtores menores, os quais teriam concessões especiais no aumento

das quotas.

Em abril de 1969 iniciou-se também um sistema de marcação dos sacos

de café, em que se garantia que todas as exportações teriam certificados de

origem com selos de exportação e com os valores em peso segundo a quota

de cada páıs. Foi criado também um Fundo de Diversificação para criar um

equiĺıbrio entre a oferta e a procura.

Em 1975 gerou-se no entanto uma forte preocupação no setor devido a

geadas que afetaram o Brasil, o principal produtor, e ainda devido a proble-

mas poĺıticos em África, razões que levaram ao aumento dos preços do café.

Esses problemas deram origem ao cancelamento do sistema de quotas, dos

controles de verificação de stocks e até do Fundo de Diversificação. Várias

negociações foram feitas para tentar sair da situação, levando à criação do

Convénio de 1976.

Convénio Internacional do Café de 1976

Segundo International Coffee Organization (1976), o ińıcio das negociações

para este Convénio foi em 1974 e o Convénio foi finalizado em 1975. Mais

uma vez os objetivos gerais foram mantidos, mas destacou-se especialmente

o interesse nos benef́ıcios para os consumidores.

O mercado do café continuou com preços altos devido às geadas no Brasil

que duraram até 1980, o mecanismo de quotas voltou para uma faixa de 120

a 140 centavos de dólar por libra-peso. Os pequenos produtores passaram a

ter uma menor participação, pois foi inclúıdo na fórmula para o cálculo das

quotas o desempenho de exportação, com uma proporção de 70% e os stocks
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com uma proporção de 30%. Também foram reintroduzidos os certificados de

origem, bem como iniciadas novas negociações que terminaram num acordo

para o Convénio de 1983.

Convénio Internacional do Café de 1983

De acordo com International Coffee Organization (1982), os objetivos dos

Convénios anteriores foram de novo mantidos neste Convénio.

Do ponto de vista económico é de realçar a (re)criação do sistema de

quotas, agora obrigatoriamente controladas, e que permitiu garantir uma

estabilidade para os páıses Membros da OIC, uma vez que a compra de

café por parte dos páıses importadores passou a ser exclusivamente feita

aos páıses produtores pertencentes à OIC. O sistema de quotas poderia

no entanto ser suspenso sempre que os preços do café passassem acima de

valores pré-determinados, passando a estar de novo ativos quando os preços

voltassem a passar abaixo desse limiar. Seguindo essa regra o sistema foi

suspenso em Fevereiro de 1986, quando os preços do mercado superaram os

fixados pela OIC e só voltaram a entrar em vigor entre Outubro de 1987 e

Julho de 1989, data em que o Convénio de 1983 é prorrogado por mais dois

anos.

Durante esses dois anos tentou-se chegar a acordo quanto a um novo

Convénio, mas não foi posśıvel os páıses participantes chegarem a um acordo,

obrigando a uma outra prorrogação por um ano, até Setembro de 1992. As

negociações mantiveram-se num impasse e o Convénio foi prorrogado por

ainda mais um ano até 30 de Setembro de 1993. Como até esse momento

os representantes nas negociações não tinham conseguido chegar a acordo

quanto ao sistema de quotas entre os páıses produtores e importadores, foi

formado um novo grupo de negociação com objetivo de criar um sistema

de quotas universal, mas os esforços não deram resultados e o Convénio foi

novamente prorrogado até 30 de Setembro de 1994.

Perante os sucessivos falhanços das negociações, o foco do trabalho dos

negociadores centrou-se na criação de um novo Convénio que não tivesse

regulamentação nos preços, tendo as negociações chegado a bom termo e

sido obtido o Convénio de 1994.
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Convénio Internacional do Café de 1994

Em International Coffee Organization (1994) afirma-se que a eliminação das

quotas do café continuou a implicar uma diminuição nos preços, o que levou

à conhecida “crise do café”. Neste novo convénio foi decidido fazer uma

alteração dos objetivos gerais que não tinham sido alterados desde 1962.

Os objetivos deste novo convénio foram:

1. assegurar maior cooperação internacional em torno de questões cafe-

teiras mundiais;

2. proporcionar um fórum para consultas e, quando oportuno, negocia-

ções inter-governamentais sobre questões cafeteiras e sobre meios de

alcançar um equiĺıbrio razoável entre a oferta e a procura mundiais,

em bases que assegurem aos consumidores o abastecimento adequado

de café a preços equitativos e, aos produtores, mercados para o café

a preços remunerativos, e que contribuam para um equiĺıbrio a longo

prazo entre a produção e o consumo;

3. facilitar a expansão do comércio internacional do café através da com-

pilação, análise e divulgação de dados estat́ısticos e da publicação de

preços indicativos e outros preços de mercado, e assim aumentar a

transparência da economia cafeeira mundial;

4. funcionar como centro para a compilação, intercâmbio e publicação de

informações de carácter económico e técnico sobre o café;

5. promover estudos e pesquisas na área do café;

6. incentivar e ampliar o consumo de café.

Os objetivos e o investimento em novos projetos focaram-se nos pro-

blemas do sector cafeeiro: pragas e doenças, diversificação, assistência nas

emergências, melhoria das estruturas de comercialização, melhoria da qua-

lidade, economia cafeeira sustentável, apoio e cooperação internacional.

Convénio Internacional do Café de 2001

De acordo com International Coffee Organization (2000), a crise nos preços

do café após as geadas no Brasil em 1993 teve uma recuperação lenta. No

ano 2000 os preços cáıram para 54,33 centavos de dólar por libra-peso, ńıveis
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muito inferiores aos de 1980 e 1989 quando o café chegou até 127,92 centavos

de dólar por libra-peso. Esse foi um motivo forte para algumas mudanças

que foram introduzidas nos objetivos do Convénio, de que se destacam:

1. proporcionar um fórum para consultas sobre questões cafeteiras com

o sector privado;

2. incentivar os Membros a desenvolverem uma economia cafeteira sus-

tentável;

3. propiciar análise e assessoria na preparação de projetos que beneficiem

a economia cafeeira mundial, para submissão às agências doadoras ou

financiadoras;

4. fomentar a qualidade;

5. fomentar programas de informação e treino para apoiar a transferência

para os Membros de tecnologias relevantes para o café.

Convénio Internacional do Café de 2007

A vigência do Convénio de 2007 seria de 10 anos, segundo International

Coffee Organization (2007), com a possibilidade de prorrogação por mais

oito anos.

Neste novo acordo foram acrescentados os seguintes objetivos:

1. facilitar a expansão e a transparência do comércio internacional de

todos os tipos e formas de café;

2. desenvolver, avaliar e procurar financiamento para projetos que bene-

ficiem os Membros e a economia cafeeira mundial;

3. promover a qualidade do café com vista a proporcionar maior satisfa-

ção aos consumidores e maiores benef́ıcios aos produtores;

4. incentivar os Membros a desenvolver procedimentos de segurança ali-

mentar no sector cafeeiro;

5. incentivar os Membros a desenvolver e implementar estratégias que

aumentem a capacidade das comunidades locais e dos pequenos pro-

dutores para beneficiarem da produção cafeeira, que pode contribuir

para aliviar a pobreza;
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6. facilitar a disponibilização de informações sobre instrumentos e servi-

ços financeiros capazes de ajudar os produtores de café, incluindo o

acesso a crédito e abordagens de gestão de risco.

Destaca-se deste Convénio, o aspecto relacionado com a sustentabilidade

nos seus pilares básicos: económico, social e ambiental. No pilar econó-

mico pretende-se enfrentar situações negativas com medidas nos setores da

qualidade, promoção e diversificação para manter o equiĺıbrio no mercado

cafeeiro mundial. No aspecto social deve-se tentar manter os empregos no

campo com melhores condições.

2.3 Café, uma “Commodity” Mundial

O termo commodity refere-se aos produtos em estado bruto, ou com pequeno

grau de industrialização, que são negociados em grandes quantidades nas

principiais bolsas de mercadorias e futuros. A definição dada por Vitasek

(2013) para a palavra commodity refere-se a qualquer elemento negociado

que compete por preço e disponibilidade.

Assim, para que um produto seja considerado como uma commodity

deve-se garantir a existência de uma estrutura de mercado na qual vendedo-

res e compradores “se encontrem” tornando posśıvel a negociação. As bolsas

de mercadorias e futuros são os lugares de “encontro” para as transações das

commodities através de contratos de compra e venda, nos quais se especifi-

cam aspectos tais como quantidades negociadas, prazos de entrega, preços,

datas de pagamentos, entre outros.

Desireé de Morales (2008) apresenta uma classificação das commodities

em dois tipos:

• commodities agŕıcolas: cana de açúcar, arroz, feijão, milho, trigo e

café;

• commodities não agŕıcolas: petróleo, ouro, prata e cobre.

Lizote et al. (2012) refere também as commodities financeiras (dólar,

euro), as commodities dos recursos energéticos (energia eléctrica) e commo-

dities qúımicas (ácido sulfúrico, sulfato de sódio, fertilizantes).

As commodities agŕıcolas, têm riscos associados às negociações, classifi-

cados por on Trade and Development (2009) como:
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• Risco de produção: incerteza quanto à quantidade produzida;

• Risco do preço: volatilidade das commodities;

• Risco do mercado: incerteza associada à possibilidade de cultivadores

encontrarem compradores e vice-versa;

• Risco da contra-parte: incerteza quanto ao cumprimento dos termos

do contrato;

• Risco do crédito: incerteza quanto à obtenção de fundos para o paga-

mento do capital de investimento no cultivo;

• Risco institucional: incerteza quanto a mudanças na regulamentação

pública ou acções dos governos que podem afetar negativamente o

produtor.

Observa-se que a comercialização das commodities tem como caracte-

ŕıstica importante a existência de variações do preço em curtos espaços

de tempo. Para minimizar estes riscos surgem como alternativa os mer-

cados futuros nos quais as partes se comprometem com a compra ou venda

de um ativo por um preço estipulado, com quantidades e caracteŕısticas

de qualidade definidas antecipadamente. Assim, nas bolsas de mercado-

rias comercializam-se produtos com padronização internacional. No caso do

café, o comércio internacional é feito com base no café verde (Reis Rego and

de Paula Francisco, 2012). Garćıa and Olaya (2006) indicam que os prin-

cipais responsáveis pela fixação dos preços do café verde são as seguintes

entidades:

• New York Board of Trade (NYBOT), renomeado em Setembro de 2007

como ICE FUTURES U.S.;

• London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE);

• Bolsa Brasil de Mercadorias & Futuros (BM&F), a maior bolsa bra-

sileira até sua fusão com a Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo)

originando a BM&FBOVESPA;

• Coffee Futures Exchange India (Cofei);

• Tokio Grain Exchange (TGE).
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2.3.1 Produção de Café no Mundo

A OIC tem sido referida como o principal organismo intergovermental rela-

cionado com o café. Essa entidade representa 94% dos páıses produtores e

75% dos páıses consumidores do café. Entre os objetivos da OIC destaca-se

o fortalecimento do sector cafeeiro. Uma das ferramentas utilizadas para

este propósito prende-se com a disponibilização de informações económicas,

técnicas e cient́ıficas do sector cafeeiro mundial. A OIC tem informação que

data desde 1964 até à actualidade, relacionada com exportações, importa-

ções, preços de mercado, pagamentos aos produtores, produção e stock dos

páıses exportadores e importadores de café. A informação é reportada com

dados anuais, trimestrais, mensais e mesmo diários. São também elaborados

diversos relatórios que agregam estas informações para permitir análises do

sector cafeeiro.

Um dos mais recentes relatórios encontra-se em International Coffee Or-

ganization (2014a). Nele consta a evolução do mercado do café entre os anos

1963 e 2013 relativamente à produção, consumo, mercado internacional as-

sim como aspectos de desenvolvimento sustentável do sector cafeeiro.

Neste contexto, a Figura 2.5 apresenta a produção do café entre 1963

e 2013 segmentada pelas regiões produtoras do grão e dividida em quatro

grupos: África; Ásia e Oceania; América Central e México; América do

Sul. Regista-se um importante crescimento na produção do café na maioria

destes grupos, com a excepção da África, cuja produção média no peŕıodo

referido passou de 19,1 para 15,8 milhões de sacos. Esta diminuição está

principalmente relacionada com o baixo rendimento dos cultivos e com o

envelhecimento dos mesmos. Desde 1990, a produção de café nesta região

não conseguiu evoluir e foram registados menos de 20 milhões de sacos em

cada ano. Mas o principal crescimento verifica-se na Ásia e Oceania no

peŕıodo de 1990 e 2013, com uma produção média de 26,5 milhões de sacos

por ano, que representaram 23,5% da produção mundial. Estes resultados

têm sido principalmente responsabilidade do Vietname, que tem aumentado

os ńıveis de produção de café robusta desde o ano de 1980.

A produção da América Central e México tem-se mantido. Entre os anos

de 1990 e 2012 apresentou uma média de 18 milhões de sacos, terminando o

ano de cultivo 2012-2013 com uma produção de 18,5 milhões de sacos. No

futuro ainda não se vislumbra nenhum aumento nos ńıveis de produção. Pelo

contrário, uma redução nos ńıveis de produção pode ser registada devido aos
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Figura 2.5: Evolução do mercado do café entre os anos 1963 e 2013 (valores

em milhões de sacos por ano). Extráıda de International Coffee Organization

(2014a)

ataque de doenças nos cultivos de café. A América do Sul é reconhecida como

a principal região produtora de café a ńıvel mundial, com destaque para a

Colômbia e o Brasil como produtores do grão. Entre 1963 e 1990 a média de

produção de café foi registrada em 36 milhões de sacos, representando 47,2%

da produção mundial. Nos anos seguintes até 2012, a média de produção

de café foi de 52,5 milhões de sacos, o que representa 46,6% da produção

mundial. Na ano de colheita 2012–2013 registraram-se 67,6 milhões de sacos.

A Figura 2.6 destaca de novo a América do Sul como principal exportador de

café em grão. Os dados de 2007 registam as exportações de café da América

do Sul em 42%, seguida pela Ásia com 24% e África com 16%.

Para fazer referência às projecções de produção de café no ano de cultivo

2013-2014, International Coffee Organization (2014b) indica uma produção

de aproximadamente 145,2 milhões de sacos, das quais 85,3 milhões são

referentes à produção total de café arábica e 59,9 milhões de sacos à produção

de café robusta. Destaca-se a produção do café da Colômbia estimada em

11 milhões de sacos. No caso do café robusta, salienta-se a produção do

Vietname com uma previsão de 27,5 milhões de sacos.
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Figura 2.6: Produção e consumo mundial de café. Extráıda de Economic

Community Of West African States (2007)

2.3.2 Consumo de Café no Mundo

A primeira forma de consumo de café no mundo terá sido a apresentada

na Lenda de Kaldi, quando as propriedades estimulantes dos grãos de café

foram experimentadas mascando os grãos diretamente da planta. Uma outra

forma um pouco mais elaborada é a infusão de café que consiste em ferver os

grãos em água. Essa bebida era consumida com fins medicinais. O consumo

da bebida com o aspecto mais parecido com o atual foi difundido pelo mundo

com a abertura dos primeiros cafés, lugares de encontro e interacção entre

as pessoas, e com os quais se iniciou a cultura do consumo do café (Serviço

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 2007; Oestreich-Janzen,

2010).

Dados consolidados relacionados com o consumo de café desde o ano

de 1964 até 2012 são apresentados em International Coffee Organization

(2014a) onde se destaca um aumento no consumo do café a uma taxa anual

de 1,9%. Registos bastante significativos têm acontecido ao longo destes

anos. Em 1964, o consumo foi registrado em 57,9 milhões de sacos, chegando

em 2012 a atingir 142 milhões de sacos (Figura 2.7).
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Figura 2.7: Consumo mundial de café por tipo de mercado (em milhões de

sacos por ano). Extráıda de International Coffee Organization (2014a)

Os mercados emergentes correspondem a um conjunto de aproximada-

mente 27 páıses, entre os quais a China, Índia, Brasil, Rússia, Turquia,

México, Indonésia, Tailândia, Polónia, República Checa e Hungria. O con-

sumo de café por parte deste mercado aumentou de 2,9 em 1964 para 27,9

milhões de sacos em 2012, e por este motivo tem sido considerado como uma

importante fonte do aumento no consumo mundial de café.

A importância dos páıses exportadores de café não se restringe à sua

produção de café. Nos últimos anos, importantes campanhas e investimentos

têm sido também dedicados ao fortalecimento do consumo de café nestes

locais. O Brasil tem liderado este crescimento. O Brasil situa-se assim como

o principal páıs consumidor entre os produtores do grão.

Nos páıses habitualmente importadores de café, observa-se também um

crescimento. Em 1964 o consumo foi 47,5 milhões de sacos chegando a atingir

em 2012 98,6 milhões de sacos. Como principais responsáveis deste consumo

tem-se a Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão (Figura 2.8).

2.4 Fases do Processamento do Café

Descrevem-se a seguir as diversas fases do processamento do café que seguem

a cadeia de abastecimento do café representada na Figura 2.1.
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Figura 2.8: Produção e consumo mundial de café. Extráıda de Economic

Community Of West African States (2007)

2.4.1 Do Cultivo ao Café Pergaminho

O processamento do café inclui diferentes operações que vão desde a sele-

ção da semente até à obtenção do produto final. A seguir são descritos

genericamente estes processos divididos em três fases: cultivo, tratamento

e colheita, tal como se apresenta na Figura 2.9. Para ter uma ideia da im-

portância destas operações, reproduz-se a afirmação de Federación Nacional

de Cafeteros de Colombia (2010b), na qual se refere que para produzir 500

gramas de café torrado são necessárias 1 900 cerejas em estado de maturação

óptimo.

Seleção da semente As sementes do café devem ser obtidas de árvores

saudáveis e produtivas para alcançar um cultivo de alta qualidade e duração.

Procuram-se sementes com alto ńıvel de produção e rendimento, resistentes

às doenças, de fácil manipulação, adaptabilidade e capacidade de produção.

As caracteŕısticas a considerar na seleção das sementes são: viabilidade,

identidade, sanidade e aparência.

A viabilidade refere-se à adequada capacidade de germinação. A identi-
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Figura 2.9: Do cultivo ao café pergaminho. Imagens extráıdas de Biogúıa

(2013)

dade indica a informação genética e variedade da planta. A sanidade refere-

se à correcta manipulação em termos de limpeza e condições que evitem as

doenças nas plantas. A aparência indica as caracteŕısticas f́ısicas da planta

como uma cor homogénea sem manchas nem alterações (Centro Nacional de

Investigaciones de Café, 2011).

Um outro aspecto importante a considerar nesta fase é a escolha do local

para a lavoura. Devem ter-se em conta aspectos como uma boa topografia,

fácil acesso para irrigação e solos sem humidade excessiva para obter uma

maior produtividade (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Em-

presas, 2007).

Germinação As sementes selecionadas são acondicionadas em locais com

requisitos mı́nimos de humidade e de temperatura. Durante o tempo de
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germinação as sementes sofrem alterações morfológicas e aumentam de ta-

manho (Rosa et al., 2010).

Transplante Após a germinação da semente, são selecionadas as plantas

com melhor desenvolvimento para serem transplantadas em sacos de polie-

tileno de cor escura que contêm o substrato necessário para o crescimento

e desenvolvimento. A melhor combinação para o substrato da semente é,

segundo Centro Nacional de Investigaciones de Café (2011), uma mistura de

terra com polpa de café composta numa proporção de 3-1.

No transplante as sementes são acondicionadas em viveiros com requisi-

tos espećıficos de temperatura, nutrientes, altitude e luz. Os viveiros devem

ser de fácil acesso e devem permitir a irrigação, mas não apresentar uma

humidade excessiva. É igualmente necessário realizar controles técnicos pe-

riódicos às sementes para verificar o crescimento da planta (Pulgaŕın, 2007).

Após seis meses no viveiro, as plantas são finalmente transplantadas

para os solos selecionados. O processo de plantio deve ser realizado durante

o peŕıodo de chuva leve para garantir um solo húmido.

Colheita Durante o crescimento e desenvolvimento da planta, existe uma

época da germinação das flores, que dão origem aos frutos. As flores são

fecundadas quando um grão de pólen entra em contacto com o óvulo e

desta união formam-se o fruto e as sementes. Apesar dos cuidados com

o cultivo, alguns frutos da planta podem não atingir o desenvolvimento

normal. (Costa Silva, 2009; International Coffee Organization, 2013b).

O processo de colheita das cerejas do café acontece em média sete meses

após a floração, e realiza-se quando a maior parte dos frutos estão maduros e

antes da sua queda por sobre-maturação. A colheita pode ser de dois tipos:

Strip Picked (colheita concentrada) e Selectively Picked (colheita seletiva).

Na colheita concentrada todos os frutos de café são colhidos uma única vez,

enquanto que na colheita selectiva são colhidos apenas os frutos maduros.

A colheita pode ainda ser realizada de forma manual, semi-mecanizada e

mecanizada.

Na colheita manual são colhidas as cerejas sendo depois dispostas em

cestos apropriados ou peneiras. Este é um método mais dispendioso mas que

garante uma qualidade superior do café porque são colhidos cuidadosamente,

um a um, os frutos maduros do café.
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No caso da colheita semi-mecanizada são utilizadas ferramentas mecâni-

cas portáteis para ajudar na colheita dos frutos.

A colheita mecanizada é utilizada geralmente em grandes áreas de cultivo

e consiste em dispor uma máquina entre as árvores de café. A máquina abana

os ramos para que todos os frutos caiam de uma só vez. Nesta colheita tem-se

mistura de frutos com diferentes caracteŕısticas de cor e ńıvel de maturação,

além da presença de elementos estranhos como pedras, folhas e outros devido

à vibração provocada pela máquina.

Tratamento Independentemente do método utilizado para a colheita, o

tratamento dos grãos deve iniciar-se rapidamente após a colheita para preve-

nir a deterioração da polpa. Segundo Embrapa (2006); Hicks (2002); Murthy

and Naidu (2012) os tratamentos pós-colheita podem ser realizados quer por

via seca quer por via húmida.

• Método seco: considerado o método mais simples e aquele que requer

poucos equipamentos. Consiste em secar os frutos de café (cereja in-

teira) sobre grandes superf́ıcies ao ar livre. Inclui as seguintes etapas:

1. Limpeza: geralmente os grãos de café recolhidos estão acompa-

nhados de diversas impurezas que deverão ser eliminadas utili-

zando ventilação forçada. Além das impurezas, devem separar-se

também, neste processo, os grãos que não atingiram o grau de

maturação desejado.

2. Secagem: a secagem dos frutos do café pode ser realizada de ma-

neira natural ou artificial. A secagem natural ocorre pela ação

do sol e é determinada por factores como a temperatura, humi-

dade do ar e ventilação. Os frutos do café são expostos ao sol

sobre grandes superf́ıcies e devem ser revolvidos constantemente

de modo a obter uma secagem uniforme. Dependendo das condi-

ções meteorológicas, o tempo de secagem pode ir até às 4 semanas

para alcançar um ńıvel máximo de humidade de 12,5%.

A secagem artificial é realizada pela ação de uma corrente de ar

quente, que atravessa a massa de café. Este tipo de secagem tem a

vantagem da eliminação da influência dos factores atmosféricos,

no entanto, tanto o custo com a aquisição do equipamento de
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secagem como o consumo eléctrico devem ser considerados nesta

decisão.

Quando os grãos de café estão totalmente secos recebem o nome

de café pergaminho.

• Método húmido: o processo por via húmida é caracterizado essenci-

almente pelo despolpamento. É uma operação que se pratica com o

objetivo principal de retirar ao grão de café o seu invólucro exterior

(epicarpo ou polpa) e a mucilagem (camada que recobre os grãos, me-

socarpo) (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas,

2007).

Utiliza-se neste processo um equipamento espećıfico, o despolpador, e

quantidades de água abundantes. A máquina despolpadora é respon-

sável por retirar a casca da cereja e obter a polpa do fruto do café,

isto é, os grãos de café. As etapas de processamento por via húmida

incluem:

1. Limpeza: retirar as impurezas e elementos estranhos aos grãos de

café, assim como os grãos não maduros.

2. Despolpamento: é realizado nas máquinas despolpadoras para se-

parar a casca e o café despolpado. A máquina espreme as cerejas

entre superf́ıcies fixas e superf́ıcies em movimento.

3. Fermentação: o café recém-despolpado contém uma mucilagem

que deve ser removida para evitar alterações no grão pela pre-

sença de microrganismos. A mucilagem é constitúıda por uma

delgada capa de 0,5 a 2 miĺımetros de espessura. A remoção

desta mucilagem deve ser realizada utilizando meios enzimáticos

(fermentação). Para este processo o café é disposto em grandes

tanques de fermentação por um peŕıodo aproximado de dois dias,

dependendo da temperatura e da espessura da mucilagem.

4. Lavagem: quando termina a fermentação lava-se o café com uma

quantidade abundante de água limpa. Neste ponto do processo,

a humidade aproximada do café encontra-se em torno dos 57%.

5. Secagem: na secagem a humidade dos grãos deve ser reduzida

até 12,5%. Para este fim é realizada secagem ao sol ou secagem

mecânica. Deve garantir-se uma secagem lenta e uniforme para
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evitar quebras na estrutura dos grãos. Após a secagem os grãos

de café têm o nome de pergaminho.

2.4.2 Do Café Pergaminho ao Café Verde

Extração do pergaminho Para a industrialização do grão é necessário

remover o pergaminho, processo conhecido como descascamento. Algumas

das empresas dedicadas à industrialização adquirem o café com o pergami-

nho, o qual é retirado ao ińıcio do processo. Noutros casos, existem empresas

dedicadas à compra e armazenamento do café pergaminho, e que no seu pro-

cesso incluem a remoção do pergaminho e posterior comercialização do café

verde. Após o descasque, a etapa seguinte é a classificação comercial do

grão, de modo a definir a qualidade e preços nas bolsas de mercadorias.

A Figura 2.10 apresenta as fases deste processo, que se descrevem a seguir

utilizando como referência Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

(2000); Hicks (2002); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Em-

presas (2007).

• Recepção do café pergaminho: o café pergaminho procedente dos dife-

rentes locais de cultivo é transportado até locais dedicados à remoção

do pergaminho. Nesses locais o café é descarregado das viaturas e

seguidamente realiza-se a pesagem e classificação segundo suas carac-

teŕısticas e tipo de café.

• Armazenagem: o café pergaminho deve ser armazenado num local

seco e ensolarado. Deve-se evitar o contacto com a humidade ou com

qualquer outro elemento que afecte a qualidade do grão. Em termos

gerais, o local de armazenamento do café pergaminho deve possuir um

telhado perfeito, sem goteiras, com boa ventilação e com facilidade de

carga e descarga.

• Limpeza: são removidas as impurezas de maior tamanho que surgiram

durante o transporte, tais como pedras, terra, etc. . . As impurezas de

maior tamanho podem ser removidas através de uma malha, na qual

ficarão retidas. Devem-se também remover as impurezas de menor

tamanho como pó, pedras pequenas e elementos mecânicos. As impu-

rezas metálicas podem ser removidas através de ı́mans.
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Figura 2.10: Do café pergaminho ao café verde. Imagem extráıda de Almo-

nacid (2013)

• Descascamento: consiste na separação da cobertura (pergaminho) atra-

vés de uma operação mecânica baseada em fricção. O café pergaminho

é friccionado entre um cilindro e uma malha. Dessa forma a cobertura

do grão é obrigada a cair e é posteriormente sugada mecanicamente.

E obtém-se o grão de café sem o pergaminho, neste caso o café verde.

• Classificação por tamanho: os grão de café são separados segundo o

tamanho. Cada fracção é classificada para definir o tipo de café a

produzir.

• Classificação por densidade: utilizando máquinas pneumáticas realiza-

se uma classificação por densidade dos grãos e aqueles de baixa densi-

dade ou com malformações são classificados numa menor qualidade e

não são destinados à exportação.
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• Seleção manual ou eletrónica: os grãos com defeitos f́ısico ou de cor que

não conseguiram ser separados mecânicamente, são retidos de forma

manual ou por máquinas eletrónicas que identificam estes defeitos.

• Embalagem: finalmente o café escolhido é embalado geralmente em

sacos de tecido de fique (fibra natural) com entre 60 e 70 quilos. En-

quanto o café aguarda a distribuição deve ser armazenado em lugar

limpo e bem ventilado. Os sacos são empilhados de forma organizada

segundo a classificação e a origem do grão.

2.4.3 Do Café Verde ao Produto Final

A industrialização do café verde é realizada pelas empresas torrefatoras. O

café verde é adquirido nas bolsas de mercado, referidas na Secção 2.3. Existe

uma ampla variedade de tipos de café de diferentes origens e espécies, que a

OIC tem agrupado em quatro grupos, mencionados anteriormente: Suaves

Colombianos, Outros Suaves, Naturais Brasileiros e Robustas. São esses

os grupos dentro dos quais o café é transacionado nas principais bolsas de

mercadorias.

Para sua comercialização, a OIC define um Composite Indicator Price

(CIP) que é, segundo International Trade Centre (2011) e considerado um

benchmark global para o preço do café verde.

Os preços de café estão também sujeitos à volatilidade do dólar ameri-

cano, moeda de referência nas negociações de café, o indicador apresenta-se

em centavos de dólar americano por libra de café verde (US cents/lb). Nes-

tes casos, a variação do dólar, pode também desequilibrar a oferta e procura

do grão, além de ocasionar para as empresas de torrefação de café algumas

dificuldades no controlo dos custos da produção (International Coffee Orga-

nization, 2009; Reis Rego and de Paula Francisco, 2012).

A seguir à aquisição do café, devem-se verificar e garantir as condições

de transporte, especialmente nos casos em que os tempos de transporte

são muito grandes. Um exemplo disso é o transporte para as empresas de

torrefação localizadas na Europa.

Habitualmente, sempre que a empresa torrefatora adquire café a um novo

fornecedor, ou adquire um novo lote a um fornecedor já conhecido, é enviada

uma amostra de café para teste na empresa. A decisão de aquisição é tomada

com base nos resultados dos testes realizados. O transporte deverá sempre

garantir que as caracteŕısticas do café adquirido se mantêm, no entanto o
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café é sempre testado de novo quando ainda está no processo de desalfande-

gamento pois só será desalfandegado se tiver mantido as caracteŕısticas da

amostra que deu origem à aquisição.

O café verde que é aceite pela empresa é desalfandegado e transportado

para a unidade fabril. Os sacos são armazenados em armazéns com con-

dições de armazenagem que garantam a preservação das caracteŕısticas de

qualidade dos grãos.

O café é posteriormente encaminhado para o processo produtivo para

dar ińıcio à transformação do café verde em café torrado, café móıdo, café

solúvel, café ĺıquido, extracto de café ou café liofilizado. A Figura 2.11

representa o processo de transformação do café verde em café torrado que

se descreve a seguir.

Recepção e armazenamento: De cada um dos lotes de café é recolhida

uma amostra destinada ao controlo de qualidade. O controlo da qualidade,

realiza testes f́ısico-qúımicos, microbiológicos, análises sensoriais e outros

para a verificação da qualidade do grão. Quando o café não satisfaz os

requisitos ou normas, é rejeitado e não pode continuar no processo produtivo.

Quando existe a autorização por parte do controlo de qualidade, o café

continua o processo de industrialização. Os sacos são esvaziados para esteiras

onde o café é pesado antes de ser armazenado nos silos, um silo para cada

tipo de café.

Blends: Os blends dos diferentes tipos de café realizam-se segundo as

especificações de cada marca. É um processo que requer muita prática e

conhecimentos técnicos. Para o desenvolvimento dos blends são necessários

diferentes testes de laboratório, de modo a verificar as posśıveis misturas e

a aceitação dos consumidores do produto final e definir a mistura exata dos

tipos de grão para obter cada tipo de café.

No blending são misturados dois ou mais tipos de grãos de café, pretendendo-

se obter uma combinação das melhores qualidades de sabor, aroma, corpo e

aparência. Os grãos de café arábica e café robusta são os mais conhecidos

comercialmente para o processo de blending (Mart́ın and González, 1998b;

Pacetti et al., 2012).

O blend é um dos principais diferenciadores utilizados na industrialização

do grão, as caracteŕısticas de qualidade são espećıficas de cada marca (Ser-

viço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 2007) e afectam
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Figura 2.11: Do café verde ao produto final. Imagem extráıda de Federación

Nacional de Cafeteros de Colombia (2000)



2.4 Fases do Processamento do Café 37

a aceitação das marcas por parte dos consumidores. O blend representa o

potencial ganho para as empresas (Cagliani et al., 2013).

Torrefação: O processo de torrefação do café permite desenvolver as ca-

racteŕısticas sensoriais t́ıpicas do café, transformações qúımicas e f́ısicas,

responsáveis pelo sabor e aroma do café torrado. Na torrefação os grãos de

café verde são submetidos ao calor durante peŕıodos de tempo pré-definidos,

segundo as especificações de cada produtor, de modo a que originem as re-

ações f́ısicas e qúımicas desejadas. Deve evitar-se que os grãos se queimem,

fato que poderia comprometer a qualidade da bebida. Segundo (Costa Silva,

2009) alguns efeitos das temperaturas são:

• Perto dos 100 ◦C, quando a cor verde dos grãos muda para uma cor

amarela, a secagem começa a aparecer devido à perda de água e ao

desprendimento de vapor de água.

• Temperaturas entre os 100− 130 ◦C, proporcionam aos grãos uma cor

castanha.

• Entre os 130− 180 ◦C, têm lugar as reações de redução dos açúcares e

aminoácidos.

• Entre os 180 − 230 ◦C como resultado da pirólise, os grãos de café

aumentam de volume e perdem peso, o sabor e aroma estão comple-

tamente desenvolvidos.

• Temperaturas entre 230− 270 ◦C geram-se fumos, os grãos tornam-se

mais escuros, o volume não aumenta e o aroma caracteŕıstico do café

desaparece. Neste ponto os grãos consideram-se carbonizados.

Algumas das mudanças f́ısicas que experimentam os grãos: perda de

peso, devido à perda de humidade do grão; aumento do volume, devido à

armazenagem do dióxido de carbono; mudança de cor, uma cor clara nos

grãos representa um sabor mais suave, mais azedo e menos amargo e uma

cor escura corresponde um sabor mais forte, menos azedo e mais amargo;

mudanças na textura interna dos grãos devido à pressão dos gases dentro do

grão e mudanças na densidade, devido ao aumento do volume.

Entre as principais mudanças qúımicas dos grãos tem-se a evapora-

ção da água; aumento dos aminoácidos estáveis (alanina, ácido glutâmico,
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glicina, leucina, fenilalanina, valina); diminuição dos aminoácidos senśı-

veis (arginina, cistéına, serina e treonina); os oligossacáridos desaparecem e

convertem-se em açúcares simples produzindo dióxido de carbono.

A tonalidade da cor dos grãos de café torrados são um indicador do grau

de torragem. Obtém-se uma amostra dos grãos e através de um coloŕımetro,

que utiliza um raio de luz, é medido um parâmetro f́ısico, que na maioria

dos casos é a percentagem de luz.

Arrefecimento Os grãos de café que tenham alcançado a temperatura e

tempo estabelecido seguem imediatamente para o processo de arrefecimento,

com o objetivo de deter as reacções exotérmicas com a redução da tempera-

tura. O arrefecimento pode ser realizado através de correntes de ar frio ou

pela aspersão direta de água nos grãos de café.

Segundo Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (2000) o objetivo

do arrefecimento é aumentar a tonalidade escura dos grãos e fechar os poros

do grão, para que o aroma do café seja conservado. O arrefecimento permite

também obter uma moagem mais uniforme e nos casos em que os grãos de

café são mais ácidos provoca uma diminuição da acidez.

Finalizando esta fase, o café é pesado e armazenado em silos para conti-

nuar os tratamentos adicionais segundo os requisitos de cada produto final.

Tratamentos adicionais: Após a torrefação o café está pronto para o

consumo e deve ser armazenado em condições que permitam manter o aroma

e frescura caracteŕısticos.

No caso de se ter como objetivo final a obtenção de outros tipos de

café diferentes do café torrado, continua-se no estágio da produção com os

tratamentos adicionais. Alguns exemplos são: café móıdo, café solúvel, café

liofilizado e café descaféınado.

Moagem: A moagem destina-se a ampliar a superf́ıcie de contacto do café

quando a água passa através dele para extrair assim todas suas propriedades,

aromas e compostos solúveis (Hicks, 2002). A granularidade da moagem

condiciona o sabor e aroma. Um café pouco móıdo tem maior dificuldade de

extracção da bebida, a água passará só superficialmente. No caso de uma

moagem excessiva, até os componentes menos aromáticos e mais amargas

poderão ser dissolvidos (Garćıa and Olaya, 2006).
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Solubilização: O processo de solubilização do café consiste na concentra-

ção dos sólidos solúveis do café de diferentes espécies até obter um pó fino

com uma humidade inferior ao 3%. O processo de solubilização acontece

após o blending e a torrefação. Os grãos de café torrado são fragmentados

em part́ıculas uniformes para permitir a extracção da maior quantidade pos-

śıvel de substâncias aromáticas. Segundo Vieira Machado de Moraes (2006)

o processo convencional para a obtenção do café solúvel inclui as seguintes

etapas:

• Granulação: o café torrado é fragmentado em part́ıculas uniformes

para permitir a extracção da maior quantidade de substâncias aromá-

ticas.

• Extracção: os sólidos solúveis do café granulado são submersos numa

infusão de água com uma temperatura perto dos 190 ◦C utilizando

percoladores de aço inoxidável.

• Concentração: por evaporação ou congelamento da água retira-se uma

parte da água contida no extrato ĺıquido para facilitar o processo da

secagem.

• Secagem: pode ser realizada pelo sistema “spray drying” ou pelo sis-

tema “freeze drying”. No primeiro método, o extrato concentrado é

pulverizado pela circulação de ar quente no interior de uma torre có-

nica de aço inoxidável. As gotas do extrato ao entrarem em contacto

com o ar quente provocam a evaporação da água, obtendo como re-

sultado o café solúvel. Na secagem utiliza-se o segundo dos métodos,

o extrato concentrado é congelado a −50 ◦C.

A seguir o extracto congelado é triturado em moinhos especiais e é

transportado para uma câmara de vácuo para provocar a sublima-

ção da água à temperatura cŕıtica de fusão, obtendo como resultado

part́ıculas sólidas de café solúvel.

• Aglomeração: o café proveniente do sistema “spray drying” é pulveri-

zado utilizando uma câmara de aglomeração com água e vapor pro-

movendo a formação de grânulos.

• Embalagem: o produto final, café em pó solúvel, é embalado.



40 O Café

Figura 2.12: Processo de liofilização de café. Extráıdo de Federación Naci-

onal de Cafeteros de Colombia (2010c)

Liofilização: A liofilização consiste na obtenção de café instantâneo por

sublimação – passagem directa de estado sólido (gelo) ao gasoso (vapor).

Neste processo são concentrados de maneira mais eficiente os componentes

voláteis do café permitindo uma menor perda da qualidade ou do aroma

caracteŕıstico do café (Pardo and Niranjan, 2006; De Souza Bido et al.,

2007).

Na liofilização, o extracto do café é congelado até próximo dos −50 ◦C

e submetido a vácuo de menos de uma milésima de pressão atmosférica.

Nestas condições evita-se a perda de aromas e caracteŕısticas da bebida (Fe-

deración Nacional de Cafeteros de Colombia, 2010d).

O processo para a obtenção de café liofilizado é apresentado na Figura

2.12. Algumas das principais etapas são:

• Extração: o café torrado e móıdo atravessa percoladores nos quais cir-

cula água quente em condições controladas de temperatura e pressão.

• Concentração: concentra-se o extrato dilúıdo para aumentar a propor-

ção dos sólidos solúveis no extrato.

• Congelamento: o extrato é transportado para salas frias sobre super-

ficies refrigeradas nas quais o extracto a baixas temperaturas congela.



2.4 Fases do Processamento do Café 41

• Liofilização: o extrato congelado e granulado é transportado para câ-

maras de liofilização. O aquecimento em vazio sublima o gelo obtendo-

se um produto seco com baixa percentagem de água.

Descafeinação: Descafeinação é um processo que acontece antes da torre-

fação do café verde. Consiste em dissolver e remover a caféına (entre o 97% e

98%) utilizando água ou algum solvente (acetato de etila, CO2 supercŕıtico

ou ĺıquido ou cloreto de metileno).

Embalagem: A embalagem é a última etapa do processo de industrializa-

ção e deve garantir a conservação da qualidade do produto final. Controlos

de qualidade são realizados para verificar o cumprimento das caracteŕısticas

do café.

2.4.4 Subprodutos do Café

Durante as etapas de processamento do café são gerados diferentes tipos de

reśıduos dentro dos quais se podem incluir: cascas, borra, polpa e grãos de

baixa qualidade (Murthy and Naidu, 2012).

A obtenção das cascas e da polpa acontece na etapa de tratamento das

cerejas do café, seja pelo método seco ou pelo método húmido. Geralmente

as cascas são utilizadas para a produção de rações animais e obtenção de

energia através da queima ou da compostagem.

A borra de café é um subproduto, resultado da preparação das bebidas

de café ou da produção de café solúvel, e é utilizada para a produção de

biodiesel.





3

Cadeias de Abastecimento e

Planeamento da Produção

Neste caṕıtulo apresenta-se numa primeira parte uma revisão da literatura

das cadeias de abastecimento organizando os trabalhos referidos pela sua

abordagem ao problema: qualitativa ou quantitativa. O foco principal deste

trabalho centra-se no café e portanto dá-se um particular destaque às ca-

deias de abastecimento dos produtos agŕıcolas e, seguidamente e ainda com

maior detalhe, a trabalhos relacionados com a cadeia de abastecimento do

café. Finalmente, com o objetivo de relacionar a cadeia de abastecimento do

café com uma cadeia de abastecimento equiparável apresenta-se a cadeia de

abastecimento de um novo produto de protéına alimentar à base de ervilha.

Os processos inclúıdos nos estágios desta cadeia são próximos dos da cadeia

de abastecimento do café torrado e móıdo.

A segunda parte do caṕıtulo é dedicada à fase de produção das cadeias

de abastecimento, mais especificamente aos modelos para o planeamento da

produção. Destacam-se nesse âmbito as referências relativas a problemas

com uma máquina e um único produto e os problemas com múltiplos pro-

dutos com restrições de capacidade e custos de setup. Na última secção

desta parte trata-se de trabalhos relativos a problemas onde existe blending,

restrição importante no problema de planeamento do café, tal como se refere

em 2.4.3.
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3.1 Cadeias de Abastecimento

O conceito de cadeias de abastecimento de acordo com o Council of Supply

Chain Management Professionals (2014) caracteriza-se formalmente por uma

rede que pretende obter o melhor fluxo de materiais e informação entre os

fornecedores e clientes finais ao menor custo e com a maior rapidez posśıvel.

Esta rede deve estar coordenada de maneira sistemática e estratégica desde

os fornecedores de matérias-primas, passando pelos agentes responsáveis dos

processos de transformação até às áreas de distribuição. A sua principal

finalidade deve ser atender à procura dos consumidores e maximizar a sua

satisfação. São por isso necessárias cadeias de abastecimento ágeis, flex́ıveis,

dinâmicas, eficazes e rentáveis.

A literatura relacionada com as cadeias de abastecimento pode ser orga-

nizada em dois vetores principais: um vetor que trata as cadeias de abaste-

cimento de um ponto de vista qualitativo e um outro que trata as cadeias

de abastecimento de um ponto de vista quantitativo.

3.1.1 Abordagens Qualitativas

Nos trabalhos com abordagens qualitativas são consideradas principalmente

definições, caracteŕısticas de funcionamento e gestão das cadeias de abaste-

cimento.

Em Montoya-Torres and Ortiz-Vargas (2014) e em Arshinder et al. (2008)

são tratadas as trocas de informação e a coordenação dentro das cadeias

de abastecimento. Os dois trabalhos salientam que a independência dos

membros da cadeia têm como consequência um desempenho mau da cadeia.

Em Montoya-Torres and Ortiz-Vargas (2014) os autores tratam especifi-

camente o conceito de colaboração em cadeias de abastecimento e analisam

o tipo de informação que é trocado entre os membros da cadeia. Nesse artigo

é feita uma revisão da literatura entre os anos 2000 e 2012 sobre colaboração

e troca de informação nas cadeias de abastecimento diádicas1. Os autores

concluem que o desempenho global de uma cadeia de abastecimento pode

ser muito melhorado pela troca de informação entre os seus membros nos

diversos ńıveis de decisão, estratégico, tático e operacional.

Arshinder et al. (2008) apresentam uma revisão sistemática da literatura

1Nas cadeias de abastecimento com uma estrutura diádica há apenas dois ńıveis: o

fornecedor e o produtor.
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relacionada com as cadeias de abastecimento, tendo por base a coordena-

ção das cadeias. Os objetivos do trabalho apresentado foram rever várias

perspetivas sobre coordenação de cadeias, compreender e avaliar diversos

mecanismos dispońıveis para a coordenação das cadeias e identificar lacunas

existentes na literatura. Os autores classificam os mecanismos de coordena-

ção das cadeias em quatro tipos que vão desde os contratos feitos entre os

membros da cadeia até à tomada de decisão conjunta. Foram também iden-

tificadas as principais dificuldades para a coordenação entre os agentes das

cadeias de abastecimento: diferenças organizacionais, conflito de objetivos,

informação incompat́ıvel e sistemas de informação obsoletos.

Plenert (2007) define as cadeias de abastecimento e seus principiais ob-

jetivos, estratégias e estruturas. O autor descreve também as caracteŕısticas

que devem ter os gestores das cadeias de abastecimento para ser posśıvel

otimizar os recursos e integrar as diferentes fases da cadeia.

Mentzer et al. (2001) apresentam diferentes definições de gestão da cadeia

de abastecimento e concluem, com base numa revisão de literatura, que a

gestão da cadeia de abastecimento, como filosofia de gestão, tem as seguintes

caracteŕısticas:

• Uma abordagem sistémica para ver a cadeia de abastecimento como

um todo para gerir o fluxo de bens desde os fornecedores até aos cli-

entes finais;

• Uma orientação estratégica no sentido de esforços cooperativos para

sincronizar e fazer convergir capacidades operacionais intra-empresas

e inter-empresas num todo unificado;

• Um foco no cliente para criar fontes únicas e individualizadas de valor

para o cliente, no sentido da satisfação do cliente.

Em Croom et al. (2000) são também caracterizadas as principiais defi-

nições de gestão da cadeia de abastecimento. Os autores apresentam uma

revisão cŕıtica da literatura e propõem uma taxonomia que permita encap-

sular os processos que são do interesse os investigadores em cadeias de abas-

tecimento. Os critérios utilizados para esta revisão foram a análise dos con-

teúdos e a orientação da metodologia utilizada nas diferentes publicações.

No caso dos conteúdos, destacam-se gestão estratégica, loǵıstica, marketing,

relações e parcerias, comportamento organizacional e identificação das me-

lhores práticas. Entre os principais resultados desta revisão destaca-se as



46 Cadeias de Abastecimento e Planeamento da Produção

metodologias utilizadas nos estudos da cadeia de abastecimento que referem

principalmente aspectos emṕırico-descritivos.

3.1.2 Abordagens Quantitativas

Os trabalhos com um abordagem mais quantitativa apresentam, de modo

geral, modelos matemáticos para o apoio à decisão. Pode-se verificar na

literatura relativa a cadeias de abastecimento a complexidade das mesmas,

a necessidade de integração de fornecedores, sistemas produtivos e também

a distribuição e igualmente a sua importância para o êxito das organizações.

Min and Zhou (2002) apresentam uma taxonomia para a modelação de

cadeias de abastecimento. Os autores dividem os modelos em (1) determińıs-

ticos (não-probabiĺısticos), (2) estocásticos (probabiĺısticos), (3) h́ıbridos e

(4) orientados para as tecnologias da informação (IT-driven). Nos modelos

determińısticos, que são por sua vez divididos em modelos com um obje-

tivo único e em modelos com múltiplos objetivos, assume-se que todos os

parâmetros são conhecidos e fixos. Os modelos estocásticos consideram in-

certezas e parâmetros aleatórios e são sub-divididos em modelos de controlo

ótimo e de programação dinâmica. Os modelos h́ıbridos utilizam elementos

determińısticos e estocásticos. Os modelos orientados para as tecnologias

da informação usam aplicações que integram e coordenam em tempo real a

cadeia de abastecimento. Os autores também sistematizam as variáveis de

decisão da cadeia de abastecimento que vão desde as decisões estratégicas de

localização e de alocação até decisão operacionais como ńıvel de inventário

e de sub-contratação em cada nó.

Beamon (1998) descreve também as várias fases de modelação da cadeia

de abastecimento, classificando as principais abordagens em quatro catego-

rias: modelos determińısticos, modelos estocásticos, modelos económicos e

modelos de simulação.

Em alguns casos a modelação destas cadeias torna-se complexa devido à

grande variedade de caracteŕısticas dos diferentes sectores relacionados. Um

exemplo desta abordagem é apresentado em Badri et al. (2013). O trabalho

propõe um modelo de programação linear inteira mista (mixed integer linear

programming (MILP)) para o apoio às decisões estratégicas de instalação

de locais e expansão de capacidade numa cadeia de abastecimento multi-

commodity com quatro estágios. O problema foi resolvido com base num

método baseado em relaxação Lagrangeana.
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Outro trabalho baseado em MILP é descrito em Cardoso et al. (2013)

onde se aborda o planeamento da produção das cadeias de abastecimento

com loǵıstica inversa considerando em simultâneo atividades de produção,

distribuição e de loǵıstica inversa. O modelo é aplicado numa empresa eu-

ropeia representativa do setor e é considerado que há incerteza na procura.

Em Paulo et al. (2013), os autores apresentam também uma abordagem

MILP para a cadeia de abastecimento de uma biorrefinaria com o objectivo

de identificar os fatores cŕıticos para a efetividade da sua modelação. Com

o modelo pretende-se obter as configurações ótimas da cadeia de abasteci-

mento a partir de diversas alternativas.

Junqueira and Morabito (2012) apresentam um modelo de programação

linear para apoiar a tomada de decisões táticas para o planeamento pro-

dução, do armazenamento e transporte, numa empresa brasileira produtora

de semente de milho. O trabalho resultou numa redução significativa dos

custos e levou os responsáveis pela empresa a alterar algumas poĺıticas de

transporte e também turnos de trabalho.

Zhou et al. (2000) consideram um problema da cadeia de abastecimento

numa indústria petroqúımica incorporando sustentabilidade nas suas ver-

tentes social, económica, recursos e ambiental. Como essas vertentes incor-

poram objetivos conflituosos as abordagens escolhidas baseiam-se em goal

programming e no AHP (analytic hierarchy process). A abordagem apre-

sentada é ilustrada pela aplicação a um caso de estudo de um complexo

petroqúımico.

De acordo com Min and Zhou (2002), a utilização de técnicas tradicionais

de programação matemática permitem integrar os vários elementos da cadeia

de abastecimento. No entanto, deve ser importante explorar caracteŕısticas

como: múltiplos estágios e múltiplos peŕıodos, construção de modelos multi-

objetivo e a utilização de modelos de simulação para o apoio à resolução de

problemas de grande escala, e incorporar também as incertezas presentes

nas cadeia de abastecimento, assim como parâmetros relacionados com a

operações do dia-a-dia em qualquer cadeia de abastecimento (Klibi et al.,

2010).

Estes factores associados à actual dinâmica e competência do mercado,

à globalização e às mudanças tecnológicas comprometem o desenvolvimento

e sucesso das cadeias de abastecimento. O seu funcionamento deve por-

tanto integrar e sincronizar as informações de cada estágio, incluindo desde
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os fornecedores, à gestão dos sistemas de informação, compras, produção,

armazenamento e serviço ao cliente.

3.2 Cadeias de Abastecimento Agŕıcolas

No contexto deste trabalho são consideradas as cadeias de abastecimento de

bens, especificamente de produtos agŕıcolas e com especial destaque para a

cadeia de abastecimento do café, fio condutor deste trabalho. Sua impor-

tância foi referida no Caṕıtulo 2.

Segundo a Food Agriculture Organization of the United Nations (2014),

nos produtos agŕıcolas devem ser desenvolvidos novos v́ınculos de comercia-

lização entre o sector agro-industrial, os grandes distribuidores e os cultiva-

dores. Mais um desafio para as cadeias de abastecimento deste sector.

Os processos e actividades relacionados com os produtos agŕıcolas, es-

pecificamente os agro-alimentares, incluem as etapas desde o cultivo até

a transformação e distribuição aos consumidores finais. Estes produtos

caracterizam-se por serem matérias-primas perećıveis, de qualidade variá-

vel e com uma disponibilidade que não é constante. Tipicamente associados

com a incerteza da produção devido a factores climatéricos, assim como

aspectos relacionados com o tratamento do cultivo e métodos de colheita.

Na literatura relacionada com as cadeias de abastecimento de produtos

agŕıcolas, Ahumada and Villalobos (2009) é uma interessante referência pois

faz uma revisão exaustiva do estado da arte dos modelos destas cadeias. Os

autores apresentam uma classificação dos trabalhos publicados a partir de

três perspectivas macro, tal como se representa na Figura 3.1 e se descreve

em mais detalhe a seguir.

Tipos de Produtos Agŕıcolas Os produtos agŕıcolas são divididos em

produtos perećıveis e não perećıveis. Os autores classificam como perećıveis

os produtos que têm um tempo de vida útil que pode ser medido em dias.

Estão inclúıdos neste grupo os produtos altamente perećıveis tais como os

frescos. Os produtos que podem ser armazenados por peŕıodos de tempo

mais longos, tais como cereais, batatas e por exemplo café, são definidos

como não perećıveis.

Nı́veis de Planeamento Os ńıveis de planeamento são estruturados

em ńıvel estratégico, tático e operacional.

Tipos de Modelos Os tipo de modelos inclúıam abordagens determi-
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Figura 3.1: Classificação da literatura das cadeias de abastecimento agŕı-

colas. PL: Programação Linear; PD: Programação Dinâmica; PDE: Pro-

gramação Dinâmica Estocástica; PE: Programação Estocástica. Adaptado

de Ahumada and Villalobos (2009)
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ńısticas ou estocásticas. No caso dos modelos determińısticos, as abordagens

seguidas foram programação linear e programação dinâmica. Na abordagem

estocástica os modelos foram classificados em programação dinâmica esto-

cástica e programação estocástica.

3.2.1 Perecibilidade nos Produtos Agŕıcolas

Nos produtos agŕıcolas pode-se destacar o aspecto da perecibilidade especi-

ficamente nos produtos agro-alimentares. Este conceito refere-se à durabili-

dade ou tempo de validade de um produto. Tipicamente associado aos ali-

mentos (Amorim et al., 2013; Amorim and Almada-Lobo, 2014) e por exem-

plo também aos medicamentos (Amir H. Masoumi and Nagurney, 2012),

este fenómeno pode ser dinâmico e depender de fatores como temperatura,

humidade ou pressão e, em muitos casos, das condições de armazenamento.

Amorim et al. (2013) propõem uma classificação de perecibilidade em

três dimensões:

• deterioração f́ısica do produto (physical product deterioration);

• limites legais (authority limits);

• valor para o cliente (customer value).

A deterioração f́ısica corresponde às modificações f́ısicas que um produto

pode sofrer. Os limites legais representam as regulamentações externas ou

convenções que influenciam directamente o fenómeno de perecibilidade. Es-

ses limites podem ser fixos ou indefinidos. Por fim, o valor para o cliente

corresponde à disposição que o cliente tem para pagar por um determinado

produto um valor que pode ser constante ou decrescente com a aproximação

do limite de validade do produto.

No caso da indústria alimentar, a perecibilidade pode ocorrer nas vá-

rias fases de processamento. Os alimentos em seu estado natural são de um

modo geral perećıveis e com uma vida útil muito curta, suscept́ıveis de sofrer

alterações f́ısicas, qúımicas ou biológicas. As alterações f́ısicas relacionam-se

com as deformações de aparência, as alterações qúımicas tipicamente acon-

tecem pela degeneração das substâncias que constituem os alimentos e as

alterações biológicas podem ser geradas por microrganismos, insetos ou ro-

edores.
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O café é um bom exemplo deste tipo de produtos sujeitos a perecibi-

lidade. No estágio da colheita, as cerejas do café devem ser processadas

rapidamente para evitar a fermentação e deterioração das mesmas. No caso

do produto final, a data de validade e as condições de armazenamentos in-

fluenciam as caracteŕısticas sensoriais da bebida.

Relacionando esta abordagem ao processamento do café podem-se dife-

renciar três estados ou tipos de café: café cereja, café verde e café indus-

trializado. Na Tabela 3.1 classificam-se estes produtos utilizando as três

dimensões anteriormente referidas.

Tabela 3.1: Classificação de perecibilidade para o café. Adaptado de Amo-

rim et al. (2013)

Deterioração Limites Valor

f́ısica legais para o

do produto cliente

Café “cereja” Sim Indefinido Decrescente

Café “verde” Sim Fixo Decrescente

Café industrializado Sim Fixo Decrescente

No caso do café cereja a deterioração f́ısica influencia a perecibilidade dos

grãos, sendo de salientar que os grãos com sobre-maturação podem-se deteri-

orar de forma mais acelerada. Quanto aos limites legais, estes consideram-se

indefinidos. Finalmente, quanto ao valor para o cliente, a sobre-maturação

pode danificar as cerejas e, como consequência, conduzir a preços de venda

mais baixos.

No café verde o envelhecimento também se relaciona com a deterioração

f́ısica. As condições de armazenamento e transporte podem também afetar

a perecibilidade do grão, uma vez que um posśıvel contacto com humidade

acelera a sua deterioração.

No caso dos limites legais do café verde, estes podem ser considerados

fixos, pois existem condições e normas técnicas relacionadas com as carac-

teŕısticas do café verde tais como cor, odor, granulometria, humidade ou

densidade que devem ser cumpridas nos processos de comercialização do

café verde. Mudanças nos limites destes aspectos influenciam a perecibili-

dade dos grãos comercializados, assim como a disposição que o cliente terá

para pagar pelo produto. O café verde, como principal matéria-prima para
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as empresas de torrefação deve cumprir com as exigências de qualidade es-

tabelecidas pelo comprador. Caso o café não atinja estes requisitos, pode

ocorrer uma diminuição no seu preço ou até a devolução do produto pelo

cliente insatisfeito.

No caso do café industrializado, cada tipo de café tem uma data de

validade (limite legal) que se associa ao peŕıodo no qual o café conserva

as caracteŕısticas de sabor e aroma t́ıpicas do produto. O valor dado pelo

cliente é decrescente à medida que se aproxima a data de validade.

3.2.2 A Cadeia de Abastecimento do Café

Na Figura 2.1 foram mencionados os quatro principais estágios nos quais a

cadeia de abastecimento do café pode ser dividida: a colheita, a comerciali-

zação de café verde, a produção e a distribuição.

A colheita inclui todas as operações agro-industriais realizadas nos locais

destinados ao cultivo e tratamento dos grãos. Dentro das principais activi-

dades realizadas neste estágio, tem-se: seleção dos solos para a sementeira

do café, selecção da semente, acondicionamento, germinação, transplante,

cuidados durante o crescimento e floração da planta para a obtenção dos

frutos do café, coleta do café, tratamento do café (que consiste na extracção

da polpa do fruto do café e extracção das cascas das “cerejas” do café2),

limpeza e secagem dos grão de café verde ainda protegido por uma peĺıcula

protetora (pergaminho).

No estágio de comercialização de café verde, o café ainda com o pergami-

nho é vendido pelos cultivadores às centrais de armazenamento de café verde

que ofereçam o melhor preço de compra. O café é armazenado e mantido

em condições controladas, evitando contacto com a humidade, com produ-

tos que possam alterar as suas caracteŕısticas organolépticas ou qualquer

outra alteração que afecte a qualidade do mesmo. O café é classificado se-

gundo o seu tamanho, variedade e qualidade e procede para a extracção do

pergaminho, obtendo-se assim o café verde pronto para exportação ou para

comercialização para a indústria local, onde é transformado na sua forma

mais tradicionalmente consumida.

No estágio da produção o café verde é transformado segundo os requisitos

2Os frutos considerados de boa qualidade são aqueles que apresentam uma cor exterior

vermelha e recebem o nome de “cerejas”, as quais no seu interior contem a polpa com as

sementes do café
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do cliente e do mercado, sendo posśıvel obter: café torrado, café móıdo, café

solúvel, café liofilizado, café ĺıquido, extracto de café ou café descaféınado

em qualquer uma das formas anteriores. Para cada tipo de produto final as

operações neste estágio podem ter algumas diferenças, mas de um modo ge-

ral incluem: armazenamento, limpeza, pesagem, torrefação, arrefecimento,

mistura dos diferentes tipos de café para obter os blends e seguidamente os

processos espećıficos de moagem, solubilização, liofilização, etc. . .

Finalmente no estágio da distribuição incluem-se o transporte e a entrega

ao cliente final. A distribuição pode ser feita ao ńıvel nacional, no páıs

produtor, ou dirigida para exportação. Em cada um dos estágios da cadeia

de abastecimento deve-se ter em conta a gestão e o tratamento dos reśıduos

e os cuidados ambientais.

Apresentam-se na Figura 3.2 os processos inclúıdos na cadeia de abaste-

cimento do café, os quais são descritos com mais detalhe na secção 2.4.

Figura 3.2: Processamento do café.
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A secção 3.1 permitiu verificar que os estudos relacionados com as ca-

deias de abastecimento são utilizados numa ampla variedade de organizações,

tanto de bens como de serviços. Em ambos os casos, o principal objetivo

prende-se com a satisfação dos clientes, operando com custos tão baixos

quanto posśıvel.

Observou-se também que algumas cadeias de abastecimento podem revelar-

se mais complexas do que outras devido às caracteŕısticas dos processos e aos

diferentes agentes que nela actuam. Assim, e considerando que o principal

interesse deste trabalho se foca no café, apresenta-se na Tabela 3.2 um con-

junto de publicações seleccionadas, recentes, sobre a cadeia de abastecimento

do café e a indústria do café.

As publicações foram organizadas em quatro grupos, que tratam respecti-

vamente a cadeia de abastecimento do café verde, a cadeia de abastecimento

do café torrado, a cadeia de abastecimento do café solúvel e a cadeia de

abastecimento que inclui a combinação das diferentes formas e estados do

café.

Cadeia de Abastecimento do Café Verde

No que diz respeito à cadeia de abastecimento do café verde, destacam-se

os trabalhos de Chanakya and De Alwis (2004); Susila (2005); Adams and

Ghaly (2007); Banker and Mitra (2007).

Chanakya and De Alwis (2004) apresenta a sequência geral das opera-

ções numa fazenda do sul da Índia. O processamento do café é descrito com

base em três operações principais: operações primárias, relacionadas com as

atividades realizadas nas plantações de café (colheita); operações secundá-

rias, relacionadas com a secagem e remoção do pergaminho do grão de café;

e as terciárias, relacionadas com o processamento do café verde para a ob-

tenção de café instantâneo. No entanto, o destaque da representação gráfica

da cadeia de abastecimento deste caso de estudo faz referência à primeira

etapa. São também analisadas as questões e efeitos ambientais que ocorrem

desde as operações de lavagem dos grãos de café colhidos até à secagem do

café verde. Aspectos relacionados com a utilização eficiente da água e da

maquinaria são também analisados.

Adams and Ghaly (2007) apresenta um outro caso de estudo, com base

na produção do café verde na Costa Rica. O objetivo é o aumento da

sustentabilidade através das reduções de custos e da identificação das novas
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Tabela 3.2: Referências na literatura sobre a cadeia de abastecimento do

café.

Referência Café Café Café Combinação

verde torrado solúvel

Hemerly (2000) x

Ponte (2002) x

Macchione Saes and Nakazone (2002) x

Salomone (2003) x

Chanakya and De Alwis (2004) x

Hernandez and Meza (2004) x

Toledo de Carvalho and Bitencourt (2005) x

Leigh Taylor (2005) x

Espinal G. et al. (2005) x

Susila (2005) x

Behrens et al. (2006) x

Garćıa and Olaya (2006) x

Adams and Ghaly (2007) x

Banker and Mitra (2007) x

Lee et al. (2007) x

Donnet (2007) x

De Souza Bido et al. (2007) x

Salinas (2008) x

Silveira Martins et al. (2010) x

Viere et al. (2011) x

Wong et al. (2011) x

Elder et al. (2012) x

oportunidades para o mercado do café. A cadeia de abastecimento do café

é representada pelas operações do sistema de produção, desde a preparação

da terra para o cultivo das plantas, passando pela colheita, processamento

e obtenção do café verde. Aspectos ecológicos, oportunidades para uma

produção mais limpa e uma utilização eficiente dos recursos na indústria do

café são também abordados neste artigo.

Um outro caso de estudo é apresentado por Susila (2005). Nesse do-

cumento são definidas e descritas as principais etapas do processamento e

comercialização do café em Mandheling (Sumatra, Indonésia). Trata-se de

um estudo exploratório, com o objetivo de verificar os principais pontos de

processamento do café nos quais pode ocorrer contaminação do grão pela
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micotoxina ocratoxina (OTA), sendo apresentadas algumas propostas para

reduzir estes riscos. Em relação à cadeia de abastecimento, é feita uma des-

crição do processo do café desde a colheita dos grãos até ao armazenamento e

venda do café verde, com destaque para o tempo de duração das respectivas

operações.

Banker and Mitra (2007) apresenta um caso relacionado com a compra

online de café verde na Índia. O estudo tem o propósito de gerar uma

ligação entre os agentes relacionados com a fase de colheita do café e o

comércio online, permitindo o acesso aos mercados internacionais através da

redução de procedimentos e da eliminação de intermediários na negociação.

O caso de estudo foca-se nas estruturas da cadeia de abastecimento do café

verde e nas alternativas para a introdução de um leilão online. O modelo

de cadeia de abastecimento apresentado identifica quatro principais actores:

cultivadores, intermediários, exportadores e torrefatores domésticos de café,

para os quais, através de entrevistas, foram detetados quatro mecanismos

de aquisição de café verde:

• Mecanismo com intermediário com venda f́ısica: o comprador adquire o

café através de intermediários que conhecem pessoalmente os diferentes

cultivadores e a qualidade e tipos dos seus cafés. Para os cultivadores

este processo de venda é mais simples e baseado na confiança da relação

com os intermediários.

• Mecanismo sem intermediário com venda f́ısica: neste caso os culti-

vadores contam com a participação da ICTA (Indian Coffee Trade

Association), através da qual os cultivadores vendem o café através

dos leilões semanais. Não existe nenhum tipo de intermediário nesta

negociação. Neste caso, os compradores não têm a oportunidade de

avaliar fisicamente os tipos de café oferecidos.

• Mecanismo com intermediários com venda online: na negociação in-

termediário online, os intermediários compram geralmente pequenos

lotes de café aos cultivadores e revendem o café nos leilões online.

Neste caso os intermediários são implicitamente responsáveis por ga-

rantir a qualidade dos grãos negociados.

• Mecanismo sem intermediários com venda online: os cultivadores ven-

dem o café diretamente através de leilões online, sem necessidade de
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intermediários, e portanto diretamente ao comprador. Nesta situação

são eliminados os custos relacionados com a intermediação.

Cadeia de Abastecimento do Café Torrado

Os artigos Ponte (2002); Leigh Taylor (2005); Donnet (2007); Salinas (2008);

Viere et al. (2011), abordam a cadeia de abastecimento do café torrado.

No trabalho de Ponte (2002) é apresentada a estrutura geral da cadeia

global do mercado de café, focando-se o comprimento da cadeia desde a ob-

tenção dos grãos até à bebida de café, pronta para consumo. A principal

ferramenta para o desenvolvimento deste trabalho é a análise global commo-

dity chain (GCC), conhecida como a análise da cadeia de valor de Gereffi

and Korzeniewicz (1994), que identifica quatro dimensões:

• estrutura input-output ;

• cobertura geográfica;

• estrutura de governança;

• estrutura institucional.

Estes quatro aspectos são analisados para a GCC do café, tendo em

conta as mudanças que ocorreram ao longo dos anos no mercado do café,

nos hábitos de consumo da bebida, nas indústrias processadoras do grão,

assim como as influências das mudanças no mercado devido às quotas de

participação definidas nos acordos internacionais do café e às transformações

que têm afetado os páıses produtores, nomeadamente os desequiĺıbrios nas

suas economias.

A mesma representação gráfica da estrutura geral da cadeia global do

mercado do café feita por Ponte (2002) foi adaptada por Donnet (2007)

para representar a cadeia de abastecimento do café e os agentes que nela

participam. Baseado nessa representação o trabalho foca-se na transação

entre os produtores de café e as empresas de torrefação do café.

Por outro lado Leigh Taylor (2005) representa a cadeia de abastecimento

do café através dos agentes que fazem parte da comercialização da commodity

café, incluindo os pequenos produtores, os processadores, os importadores,

os distribuidores e os consumidores, e passando pelas empresas de torrefação.

Salinas (2008) apresenta um caso de estudo da cadeia do café torrado na

Guatemala, onde a cadeia de abastecimento do café se divide nas três partes
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principais: cultivo, processamento e transporte. O foco deste trabalho está

no impacto ambiental em cada uma destas etapas, para o qual foi utilizado o

Eco-Indicator 99, uma ferramenta de origem holandesa que analisa especifi-

camente o impacto ambiental em três categorias: saúde humana, qualidade

do eco-sistema e recursos. Como resultado desse estudo conclui-se que o

maior impacto ambiental ocorre no transporte do café.

No trabalho de Viere et al. (2011) são também apresentados estudos

ambientais que avaliam a cadeia abastecimento do café e neste caso, a in-

vestigação realizou-se no Sul do Vietname.

Cadeia de Abastecimento do Café Solúvel

Wong et al. (2011) apresenta um outro foco de análise para a cadeia de

abastecimento do café, referindo-se à diferenciação tardia. Aborda-se nesse

trabalho um caso de estudo de um fabricante de café solúvel com duas uni-

dades produtivas localizadas no Reino Unido. A investigação consistiu em

avaliar a diferenciação tardia como uma opção para a melhoria no desem-

penho da cadeia do café solúvel e quantificar os seus benef́ıcios. A cadeia

apresentada é descrita a partir dos fornecedores de café verde, matéria-prima

importada dos diferentes páıses produtores e enviada para as fábricas da

empresa através de três portos principais do Reino Unido. O controlo dos

produtos é feito utilizando o Vendor Managed Inventory (VMI), que passa

para o fornecedor o controle do stock dos grãos de café nas fábricas. Entre as

fábricas existem diferenças no processo de secagem. Numa delas a secagem

realiza-se por pulverização (spray dry) e na outra fábrica, além da pulveri-

zação tem-se a liofilização. As demais operações de produção são comuns

entre as duas fábricas.

Cadeias Combinadas de Abastecimento do Café

Algumas referências na literatura descrevem a combinação de diferentes

etapas do processamento de café verde e da industrialização de café tor-

rado, móıdo ou solúvel. Publicações onde se apresenta este tipo de cadeias

combinadas são Hemerly (2000); Macchione Saes and Nakazone (2002);

De Souza Bido et al. (2007); Silveira Martins et al. (2010), que se baseiam

na descrição feita por Saes and Jayo (1998), que apresenta os principais

segmentos do sistema agro-industrial brasileiro descritos a seguir:
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1. fornecedores de insumos, máquinas e equipamentos;

2. produção primária (produtores de café);

3. primeiro processamento (maquinistas e cooperativas);

4. segundo processamento (empresas nacionais de torrefação e moagem,

empresas nacionais de café solúvel e cooperativas);

5. compradores internacionais (empresas de café solúvel, empresas de tor-

refação e dealers);

6. retalho nacional e internacional (supermercados, pequeno retalho, mer-

cado institucional, bares e restaurantes).

Para Saes and Jayo (1998), o primeiro segmento da cadeia ocorre entre

os fornecedores de insumos e a produção primária de café. Nesta fase são

negociados os materiais e equipamentos (secadores de café, separadores de

grãos, catadores de pedra, descascadores de grãos, etc. . . ) necessários para

a industrialização dos grãos de café. A segunda fase, refere-se à aquisição

da matéria-prima, que em muitas ocasiões se realiza por meio de coopera-

tivas encarregadas da compra e armazenagem do café verde. Na terceira

fase, realiza-se o benef́ıcio do café por parte das cooperativas ou das grandes

produtoras com equipamentos próprios. Na quarta fase efetua-se a venda de

café verde para o mercado interno ou internacional destinado ao processa-

mento do café torrado, móıdo ou solúvel. Existe também a opção de efetuar

a venda de café verde diretamente para os vendedores nacionais, exporta-

dores e cooperativas ou para os compradores internacionais encarregados da

industrialização do café. Na quinta fase realizam-se as vendas da produção

da indústria de torrefação e moagem no retalho nacional. Na sexta fase a

indústria de café solúvel utiliza como principal destino de vendas o mercado

internacional e por sua vez os compradores internacionais vendem o café

para o retalho.

Entre os trabalhos que seguem a descrição da cadeia produtiva do café de

Saes and Jayo (1998), tem-se a investigação de Hemerly (2000), um estudo

que consistiu em analisar a competitividade da cadeia de abastecimento do

café utilizando dados de quatro cooperativas de café do Estado de São Paulo,

Brasil. Os dados foram recolhidos através da aplicação de questionários. En-

tre os resultados obtidos pelo autor destaca-se a deficiência nos sistemas de
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informação e a coordenação nos estágios da cadeia. Entre os factores favorá-

veis identificados está a consciencialização por parte dos representantes das

cooperativas da necessidade de uma coordenação entre as diferentes etapas

da cadeia. O trabalho também apresenta sugestões de melhoria em cada

uma destas etapas.

Em Macchione Saes and Nakazone (2002) apresenta-se a transformação

da matéria-prima dando origem a três produtos principais: café verde, café

solúvel e café torrado, tal como na descrição apresentada em Saes and Jayo

(1998). São analisados os factores de competitividade na produção e co-

mercialização do café do Brasil e ressalta-se que páıses como a Colômbia, a

Guatemala ou a Costa Rica têm sido valorizados e reconhecidos principal-

mente pela qualidade dos cafés produzidos, enquanto o Brasil é reconhecido

por ser um páıs fornecedor de grandes quantidades de café. Macchione Saes

and Nakazone (2002) chamam a atenção dos produtores de café Brasileiros

para a necessidade de ampliar a oferta de café e explorar e investir em novas

estratégias de mercado, como por exemplo nos café especiais. Dessa forma

será posśıvel, na opinião dos autores, continuar a garantir a longo prazo a

participação no mercado e a sobrevivência e crescimento do café do Brasil

com uma maior e mais reconhecida participação pela qualidade.

De Souza Bido et al. (2007) identificam os fatores que influenciam o con-

sumo de café solúvel, para posteriormente identificarem como estes fatores

são geridos pelos próprios produtores de café solúvel. Considera-se neste

trabalho que as investigações neste sentido têm sido feitas com os consumi-

dores de café torrado e móıdo e não com os consumidores de café solúvel.

No desenvolvimento do estudo houve 211 participantes e foram identificados

como indicadores para a previsão do consumo deste tipo de café aspectos

como a idade, a disponibilidade e o hábito e prazer de beber café, factores

que posteriormente foram considerados pelas empresas.

Silveira Martins et al. (2010) apresentam o caso de estudo de uma em-

presa exportadora de café localizada na região sul do estado de Minas Gerais

no Brasil. Segue-se neste trabalho a descrição da cadeia produtiva do café

feita por Saes and Jayo (1998), permitindo avaliar os custos de transacção

em cada uma das operações de exportação de café do Brasil. A metodolo-

gia de recolha de informação consistiu em entrevistas aos responsáveis pelo

processo de exportação.
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A descrição da cadeia de abastecimento do café também se encontra em

Salomone (2003) com a representação do ciclo de vida do café desde o cultivo

até à entrega ao cliente final, tendo em conta a gestão dos desperd́ıcios gera-

dos pelo consumo de café. A cadeia descrita é representada pelas operações

para obtenção de café torrado e móıdo. Neste trabalho, foram analisados

os efeitos ambientais gerados durante o processo, com o fim de identificar a

forma de reduzir esses impactos e aumentar a sustentabilidade ambiental. A

metodologia utilizada foi o Life Cycle Assessment (LCA), considerada umas

das ferramentas dispońıveis mais interessantes para a gestão do controle e

avaliação ambiental. O LCA é usado para analisar e avaliar as cargas e im-

pactos ambientais potenciais de um material, produto ou serviço ao longo

de todo seu ciclo de vida, desde a extracção e processamento de matérias-

primas, passando pela produção, transporte, utilização e disposição final.

Hernandez and Meza (2004), apresentam o planeamento e programação

da produção numa empresa de industrialização de café localizada na cidade

de Bogotá, Colômbia. A cadeia de abastecimento do café é representada

pelo fluxo das matérias-primas desde os fornecedores até à obtenção do pro-

duto destinado ao cliente final. Considera-se esta cadeia como um processo

consistente, embora o fluxo de informação entre os agentes seja conside-

rado deficiente, pois deveria existir uma comunicação de duas vias, para

identificar as necessidades do cliente final. Um melhor fluxo de informação

poderia gerar uma melhor capacidade de resposta face a posśıveis mudanças

na procura do café.

Espinal G. et al. (2005) apresentam o estudo global da situação da cadeia

de abastecimento do café da Colômbia para o peŕıodo compreendido entre os

anos 1995-2001, incluindo informações relacionadas com preços, produção,

comercialização, indicadores de comercialização entre outros. Os autores

destacam a importância do café verde na economia do páıs, mas referem-se

à perda do café da Colômbia nos mercados internacionais, um espaço que

tem sido ganho por páıses como Vietname e Peru, que não eram tradici-

onalmente considerado grandes produtores de café. Perante esta situação

os autores sugerem uma maior atenção e melhoria na estrutura dos peque-

nos produtores do café, com acompanhamento nas operações relacionadas

com o cultivo do café, ou seja as operações da componente agŕıcola, com

o objetivo de aumentar os ńıveis de produção e recuperar a perda de mer-

cado. As atividades agŕıcolas são referidas como a primeira parte da cadeia
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de abastecimento do café que tem como produto final o café pergaminho,

matéria-prima para a obtenção do café torrado e móıdo.

Toledo de Carvalho and Bitencourt (2005) referem-se à participação co-

mercial do café de Brasil, considerada a mais importante para a economia

do páıs, mas que apresenta dois gargalos que têm impedido um crescimento

ainda maior do mercado: o primeiro, a existência de páıses que mantêm pre-

ços artificialmente elevados, em virtude do sistema de quotas, conseguindo

expandir as suas áreas cultivadas e com isso pressionando a redução da par-

ticipação do café do Brasil; e o segundo refere-se à qualidade do produto.

Assim, a discussão dos autores baseia-se em novas estratégias competitivas

para o sector do café analisando para tal a cadeia produtiva do café de Minas

Gerais, o mais importante estado produtor de café do Brasil. A represen-

tação utilizada para a cadeia do café inclui os agentes que actuam desde a

produção até à distribuição do café. Nesta representação estão presentes os

agentes da indústria de torrefação e moagem do café, assim como a indústria

de café solúvel. São analisadas assim as caracteŕısticas de competitividade

presentes nesta cadeia.

Em Garćıa and Olaya (2006) são descritas em detalhe cada uma das

operações necessárias para obtenção de café torrado, móıdo, solúvel e lio-

filizado, assim como os agentes que fazem parte do processo. O objetivo

do trabalho é a melhoria da eficiência da cadeia de abastecimento do café

e a sinergia entre os seus agentes. Apresenta-se especificamente a situação

da Colômbia mas, na descrição da evolução económica do sector, é focada

especialmente a participação das entidades públicas e privadas dedicadas à

investigação que promovem o aumento da produtividade do sector cafeeiro

e o seu posicionamento a ńıvel internacional.

Behrens et al. (2006) referem que a produção sustentável do café só é

posśıvel se todos os atores ao longo da cadeia de abastecimento atuarem de

forma sustentável. Os diferentes objetivos dos atores da cadeia não estão no

entanto habitualmente alinhados com a sustentabilidade e são, na maioria

das vezes, conflituosos, dificultando a capacidade de manutenção da cadeia.

Em relação aos aspectos sustentáveis do sector do café, o trabalho Lee

et al. (2007) apresenta o caso da conhecida multinacional Starbucks. Nesse

artigo descreve-se simplificadamente a cadeia de abastecimento do café. A

descrição inclui os cultivadores de café e também as empresas processadoras

dedicadas à transformação do café cereja em café pergaminho ou café verde.
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Estas empresas vendem posteriormente o café aos fornecedores de café da

Starbucks.

Descreve-se a implementação pela Starbucks de um programa de mudan-

ças sociais dentro da sua cadeia que permite garantir que os grãos de café

utilizados nas bebidas comercializadas são obtidos de forma sustentável e

com elevada qualidade.

O interesse pelos pequenos cultivadores de café é também evidente no

trabalho de Elder et al. (2012), uma investigação que se baseou em entrevis-

tas realizadas a 175 produtores de café do Ruanda para estimar o impacto

do comércio justo sobre o capital social. Neste caso a cadeia do café é utili-

zada para descrever os agentes que participam no processo, desde o cultivo

do café até ao consumidor final.

3.2.3 A Cadeia de Abastecimento do Café e Outra Cadeia

de Abastecimento Equiparável

Os estágios das cadeias de abastecimento dos produtos agŕıcolas incluem:

produção, colheita, armazenamento e distribuição. Na fase da produção

algumas das decisões são referidas aos locais de cultivo, processo de seme-

adura e respectivos cuidados. Na colheita devem ser considerados o tempo

de safra e seus requisitos. Na fase de armazenamento devem-se considerar

os locais adequados que garantam as melhores condições para o conservar

os produtos. E finalmente, a distribuição decide sobre os mecanismos de

distribuição, meios de transporte, rotas e planos de entrega.

A cadeia de abastecimento do café insere-se na descrição das cadeias de

abastecimento de produtos agro-alimentares. No entanto, a cadeia de abas-

tecimento do café tem uma complexidade maior devido à fase do processa-

mento do produto mais precisamente na fase de torrefação que acrescenta

valor ao produto final.

Neste contexto, observou-se na cuidadosa revisão feita por Ahumada

and Villalobos (2009) a investigação realizada por Apaiah and Hendrix

(2005). Neste trabalho os autores descrevem a cadeia de abastecimento

para a obtenção de um novo produto de protéına alimentar à base de ervilha

(Novel protein foods -NPFs-). Não são protéınas de carne, trata-se de uma

base de ervilhas para substituir a protéına da carne nas refeições. O estudo

foca-se na parte da cadeia de abastecimento relacionada com a produção.

Trata-se de uma empresa holandesa dedicada à produção da NPF à base de
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ervilhas. A cadeia de abastecimento é divida em três grandes partes:

• produção primária: cultivo e colheita;

• produção dos ingredientes: moagem e concentração;

• processamento do produto: fabricação.

Para a produção primária as ervilhas são obtidas de diferentes páıses:

Canadá, Ucrânia, França e Holanda. O cultivo e colheita, assim como a se-

cagem e classificação decorrem nesses páıses. A seguir as ervilhas são trans-

portadas por mar, comboio ou estrada para a unidade produtiva localizada

na Holanda, nesta etapa tem-se a produção dos ingredientes. As ervilhas

são descascadas, móıdas e concentradas. O produto é por fim extrudido e

embalado.

Para o estudo desta cadeia de abastecimento são utilizadas técnicas de

investigação operacional, com o objetivo de produzir esta protéına ao menor

custo. A abordagem utilizada é baseada em modelos de programação linear

e conhecendo a procura deve-se decidir os respectivos locais de produção pri-

maria de modo a minimizar a soma dos custos de produção e transporte. O

modelo desenvolvido pode ser em vários cenários para avaliar os custos mais

baixos. Na investigação foram estudados dois cenários espećıficos. No pri-

meiro cenário não foram utilizadas restrições de capacidade, pretendendo-se

determinar o percurso com o menor custo ao longo da cadeia de abaste-

cimento. No segundo cenário já foram consideradas capacidades, tendo-se

limitado a produção primária à quantidade de ervilha que podia ser obtida

da fase de cultivo de cada local.

A descrição e abordagem utilizada em Apaiah and Hendrix (2005) per-

mite comparar a cadeia de abastecimento da NPF à base de ervilha com a

cadeia de abastecimento do café descrita neste trabalho e apresentada na

figura 2.1 e na secção 2.4. Os estágios de ambas cadeias são equiparáveis.

Aspetos como incerteza da produção devido a factores climatéricos, pere-

cibilidade, distância loǵıstica e confiança nos fornecedores são comuns em

ambas cadeias.

Na produção primária ambas as cadeias utilizam matérias-primas que

devem ser cultivadas e colhidas em locais diferentes. No estágio da produção

dos ingredientes, podem-se considerar no café os processos de remoção de

pergaminho para obtenção de café verde que o caso da da NPF à base de
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Tabela 3.3: Cadeia de Abastecimento do café e NPF à base de ervilha.

Produção pri-

mária

Produção dos

ingredientes

Processamento

Café verde cultivo, co-

lheita, trata-

mento

extração do per-

gaminho

torrefação, moa-

gem

Pea-base cultivo, colheita moagem e con-

centração

fabricação

ervilha são equiparáveis com os processo de moagem e concentração, são

preparados em ambos processos a matéria-prima para à industrialização. O

estágio de processamento do produto dedica-se à industrialização do produto

final (Tabela 3.3).

Embora as cadeias sejam equiparáveis, o foco deste trabalho não inclui

decisões relacionadas com a localização da produção primária, nem meios de

transporte entre as diferentes fases. No problema em estudo o foco está na

etapa de torrefação da cadeia de abastecimento do café, sendo um problema

de planeamento da produção.

3.3 Modelos de Planeamento de Produção

No ińıcio da secção 3.1 foram referidas algumas das principais questões a

considerar no planeamento das cadeias de abastecimento. As decisões devem

ser realizadas de forma sistemática, antecipando o processo e determinando

as acções necessárias para um desenvolvimento equilibrado e coerente da

cadeia. Estas decisões devem portanto integrar os diferentes processos e

estágios da cadeia. As caracteŕısticas de cada empresa influenciam a tomada

de decisão, um processo que dependerá dos requisitos, disponibilidades e

horizonte de planeamento de cada organização.

O planeamento da produção tem o propósito de atingir os objetivos e

atividades da função de produção com os menores custos posśıveis. Decide-

se neste estágio que produto deve ser produzido em cada peŕıodo e em quais

quantidades de forma a atender a sua procura.

Os problemas de planeamento da produção podem ser modelados se-
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gundo as caracteŕısticas de cada sistema de produção espećıfico. Assim, de

acordo com Karimi et al. (2003), a complexidade destes problemas pode ser

definida pela presença das seguintes carateŕısticas:

• número de localizações que pode ser single facility system quando

se trata de uma única unidade produtiva ou multi-facility system quando

são várias unidades produtivas.

• número de ńıveis do sistema de produção, que podem ser mono-

estágio ou multi-estágio. Os primeiros são caraterizados por uma única

etapa de processamento, isto é, as matérias primas são directamente

transformadas em produtos finais. A procura deste tipo de produtos

é considerada independente.

Nos sistemas de produção multi-estágio, existem várias etapas de pro-

cessamento. Neste caso, a procura de um produto num ńıvel depende

da procura dos produtos pais. Tem-se neste caso, uma procura depen-

dente.

• número de itens que nos sistemas de produção podem ser single-

item, quando só se obtém um produto final e multi-item quando se

obtêm vários produtos finais.

• restrições de capacidade ou de recursos, referem-se às limitações

de equipamento, mão-de-obra, orçamento, entre outras. Quando não

existem restrições refere-se uncapacited e no caso de existir algum tipo

restrições chama-se capacited.

• tipo de procura que pode ser estática ou dinâmica, ou determińıstica

ou probabiĺıstica, dependente ou independente.

• horizonte de planeamento, que pode ser finito ou infinito. No caso

do horizonte de planeamento ser finito é tipicamente considerado nos

problemas com procura dinâmica. O caso do horizonte de planeamento

infinito acontece quando a procura é estacionária.

• a escala de tempo pode ser continua ou discreta. Do ponto de vista

dos peŕıodos de tempo, os problemas de dimensionamento de lotes

podem ser divididos em big bucket ou small bucket. São big bucket

quando os peŕıodos de tempo são suficientemente longos para produzir
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vários items. Nos problemas small bucket os peŕıodos de tempo são

curtos, permitindo apenas produzir um produto por peŕıodo.

• estrutura de setup que divide-se em simples e complexa. Os setups

são os custos ou tempos de preparação, tipicamente modelados por

variáveis binárias. Quando têm de ser considerados tempos de setup na

modelização de um problema a dificuldade da sua resolução aumenta

consideravelmente.

• ruturas de stock referem-se à disponibilidade dos produtos

• perecibilidade, refere-se aos riscos associados à deterioração dos pro-

dutos e deve, ser considerados no horizonte de planeamento.

Neste trabalho, é abordado o problema de planeamento da produção

com múltiplos itens e restrições de capacidade. A procura é conhecida a

priori e deve ser atendida num número finito de peŕıodos de tempo. Existe

a possibilidades de armazenamento de produtos e entrega de produtos com

atraso. Todos os produtos são produzidos numa única localização. Tempos

de setup não são considerados pois a laboração da empresa caso de estudo

é diurna e o setup ocorre fora desse peŕıodo.

3.3.1 Problemas com uma Única Máquina e um Único Pro-

duto

O problema de planeamento da produção é de dif́ıcil resolução. Florian et al.

(1980) realiza uma revisão de algoritmos para a resolução deste problema

sem restrição de capacidade. Os autores provaram sob algumas caracte-

ŕısticas, que o problema é NP hard. Uma extensão desta análise foi feita

por Bitran and Yanasse (1982), que estudam um problema de restrições

de capacidade, provando que algumas variações dele são NP-hard (Non-

deterministic Polynomial-time hard).

Encontrar uma solução admisśıvel do problema de planeamento da pro-

dução em que o tempo de setup é não nulo é, por si só, um problema NP-

completo (Maes et al., 1991).

O primeiro método exato para problemas de planeamento da produção

com um único produto e sem restrições de capacidade foi proposto por Wag-

ner and Whitin (1958). Nesse trabalho, os autores usam programação dinâ-

mica para a resolução do problema. A complexidade do algoritmo proposto
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é quadrática em relação ao número de peŕıodos. Técnicas similares de reso-

lução para este mesmo problema com complexidade O(T log(T )) foram pro-

postas simultaneamente por Aggarwal and Park (1993); Wagelmans et al.

(1992); Federgruen and Tzur (1991).

Zangwill (1966) propõe um modelo matemático em que a procura dos

produtos pode ser satisfeita com atraso. O autor apresenta um método

baseado em programação dinâmica para resolução do problema. Análises de

formulações matemáticas para a resolução do problema com um único ou

múltiplos produtos, permitindo atrasos na entrega dos produtos, foram feitas

por Zangwill (1969). Nesse trabalho são também desenvolvidos métodos de

resolução usando programação dinâmica baseados na representação destes

problemas como fluxo de redes.

Krarup and Bilde (1977), propõem uma reformulação para este pro-

blema. A ideia da nova formulação consiste em desagregar as variáveis

de produção pelos peŕıodos. Desta forma, o modelo tem um maior número

de variáveis inteiras mas no entanto a relaxação linear desta formulação

aproxima-se mais da envoltória convexa do problema quando comparada

com as outras formulações e desta forma resulta em melhores limitantes

inferiores.

Uma análises dos diversos tipos de modelos para este problema e também

dos diversos métodos de resolução podem ser encontradas em Wolsey (1995)

e em Brahimi et al. (2006).

3.3.2 Problemas com Múltiplos Produtos com Restrição de

Capacidade e Custos de Setup

O primeiro trabalho com uma abordagem a este tipo de problema foi pro-

posto por Barany et al. (1984). Os autores propõem um método em que,

primeiro são gerados planos de corte, aproximando a relaxação do problema

do seu invólucro convexo, aplicando seguidamente o método de branch-and-

bound.

Outro método exato foi proposto por Evans (1985). O autor utiliza uma

técnica de redefinição de variáveis para reformulação do problema via fluxo

de redes. Em seguida resolve também pelo método branch-and-bound.

Um reformulação do problema baseado no caminho mı́nimo foi proposta

por Eppen and Martin (1987). Esta formulação, assim como a proposta

por Krarup and Bilde (1977), contém uma relaxação linear mais próxima
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do invólucro convexo do problema.

Hindi (1995), utiliza um método do tipo branch-and-bound com geração

de colunas e redefinição de variáveis para resolução do problema. Nesse

trabalho são encontrados bons limitantes inferiores.

Uma revisão mais detalhada sobre os problemas de programação da pro-

dução com múltiplos produtos pode ser encontrada em Drexl and Kimms

(1997). Nesta revisão os autores apresentam algumas variações do problema

e ressaltam suas caracteŕısticas. São ainda apresentadas revisões dos prin-

cipais métodos exatos e heuŕısticos para resolução deste problema.

Alguns autores consideram ainda o tempo e custo de setup. Como des-

tacado em Trigeiro (1987), quando o tempo setup é contabilizado, este não

deve ser representado apenas pelos custos da capacidade de produção.

Diversos trabalhos na literatura propõem métodos exatos para o pro-

blema com restrições de tempo de setup. Diaby et al. (1992); Armentano

et al. (1999); Trigeiro et al. (1989); Lozano et al. (1991); Souza and Armen-

tano (1994).

3.3.3 Blending nos Problemas de Planeamento da Produção

Na Secção 2.4.3 foi ressaltada a importância do processo de blending na

produção de café. Quantidades e proporções de matérias-primas represen-

tam as caracteŕısticas particulares de cada produto, o segredo industrial de

cada marca de café. A mistura correta das diferentes variedades de grãos

deve proporcionar um equiĺıbrio de sabor, cor e aroma para satisfazer os

diferentes mercados.

Na revisão da literatura realizada no desenvolvimento deste trabalho,

não foram encontrados trabalhos com modelos de planeamento da produção

na torrefação de café.

Alguns exemplos com estudos não relacionados com o café, mas par-

cialmente relacionados com modelos que incluem o blending são descritos

em (Ashayeri et al., 1994; Singh et al., 2000; Pinto et al., 2000; Munhoz and

Morabito, 2010; Kopanos et al., 2011; Toso et al., 2009).

Ashayeri et al. (1994) apresenta um modelo de programação inteira para

a resolução do problema de blending aplicado à produção de fertilizantes qúı-

micos. Singh et al. (2000) propõem um modelo de blending para produção

de gasolina, o qual proporciona um beneficio competitivo para as refinarias

de petróleo. Em Pinto et al. (2000) são também relacionadas as aplicações



70 Cadeias de Abastecimento e Planeamento da Produção

na indústria da refinaria, neste caso relacionado com o planeamento da pro-

dução. Munhoz and Morabito (2010) aborda o processamento de sumo

concentrado congelado de laranja com ferramentas de apoio à decisão no

planeamento agregado da produção. No trabalho de Kopanos et al. (2011)

os autores estudam uma empresa de produção de gelados e apresentam um

modelo de programação linear mista para obterem o sequenciamento ótimo

da produção, considerando que se trata de uma produção multi-produto em

três estágios. O processo de produção de gelados envolve o estágio em silos

que alimentam a linha de empacotamento. Toso et al. (2009) por seu lado

abordam o problema da produção de rações animais. As matérias-primas

estão armazenadas em silos e são incorporadas nos produtos finais através

de doseadores. Foi desenvolvido um modelo de programação matemática

para o problema no qual não são considerados atrasos na produção pois es-

tes podem sempre ser evitados através do recurso a horas extraordinárias,

um dos custos que se pretende minimizar.

Em todos os casos, e ao contrário do que se passa na indústria de café, o

blending é feito com uma quantidade reduzida de matérias-primas e portanto

nunca se põe a questão da limitação no número de silos tal como se põe no

problema tratado neste trabalho. Da pesquisa bibliográfica realizada não foi

posśıvel encontrar nenhuma referência em que o número de silos à entrada da

produção fosse uma limitação tão forte como no problema do planeamento

da produção na indústria do café.



4

Planeamento da Produção na

Indústria do Café

Neste caṕıtulo estará em foco a última fase do processamento do café, já

descrita em detalhe na Secção 2.4.3. O caso de estudo é uma empresa de

torrefação de café e é do processo produtivo dessa empresa que se tratará

neste caṕıtulo e nos próximos. O estudo será dedicado apenas às fases do

processo desde o enchimento dos silos até à embalagem do café. Deixa-se

portanto por tratar a fase de aquisição do café verde e também o armaze-

namento e distribuição do café embalado.

Na empresa onde foi feito levantamento deste problema as principais

questões que se colocam estão relacionadas com o planeamento da produ-

ção. Em particular é preciso conhecer que quantidades de cada encomenda

produzir em cada peŕıodo do horizonte temporal e também as quantidades

de cada tipo de café a colocar nos silos.

Assim, este trabalho aborda o planeamento da produção de uma empresa

t́ıpica de torrefação de café para cada dia de um horizonte temporal pré-

definido. Considera-se que todo o café cuja produção é iniciada num dia é

embalado nesse mesmo dia, tal como acontece na empresa do caso de estudo.

A produção em cada peŕıodo inicia-se com o enchimento dos silos com

os tipos de café necessários para produzir os blends dos produtos que serão

produzidas nesse peŕıodo. Tal como se pode seguir na Figura 4.1, os blends

são criados diretamente à sáıda dos silos e entram nos torrefatores. À sáıda

dos torrefatores, se a encomenda for de café em grão, passa para a embala-

gem, se se trata de café móıdo passa pelo setor de moagem e seguidamente
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Figura 4.1: Processo produtivo de café torrado e móıdo.

é embalado. Considera-se que tanto o setor de torrefação como o setor de

moagem têm um rendimento médio conhecido. A torrefação, a moagem e

cada tipo de embalagem têm uma capacidade conhecida por peŕıodo.

Considera-se que cada encomenda é de um único produto para uma única

data de entrega, com um único tipo de moagem e também um único tipo de

embalagem. Essa informação faz parte dos dados necessários para realizar

o planeamento da produção.

Para resolver o problema de planeamento da produção foi desenvolvido

um modelo de programação matemática que permite responder às questões

colocadas atualmente pela direção de produção da empresa: que quantidades

de cada encomenda produzir em cada peŕıodo do horizonte temporal; com

que tipos de café e em que quantidades devem ser carregados os silos no

ińıcio de cada peŕıodo.

O objetivo do modelo desenvolvido é não só dar resposta às questões de

ordem operacional acima identificadas, mas também ser usado numa lógica

de what-if como um Sistema de Apoio à Decisão para resposta a questões

de ńıvel tático, tais como a aceitação ou não de encomendas de produtos

habituais para determinadas datas de entrega, ou a aceitação ou não de

encomendas de produtos novos, com novos blends. O modelo poderá mesmo

ser utilizado para apoiar a tomada de decisões de ńıvel mais estratégico, tais

como possibilidade de aumento ou de redução de capacidade em cada um
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dos setores da empresa: silos; torrefação, moagem e embalagem. Note-se que

durante os contactos com a empresa caso de estudo foi sempre transmitida

a ideia de que os silos (número e capacidade) seriam o ponto de gargalo

da empresa, essencialmente com o aumento da procura pelos consumidores

de blends com mais tipos de cafés, que tornam mais apertada a capacidade

medida em número de silos.

Neste caṕıtulo, na secção 4.1, começa-se por fazer uma discussão alar-

gada sobre os múltiplos contextos onde é posśıvel utilizar ferramentas quan-

titativas de apoio ao planeamento da produção (nesta tese, um modelo de

programação matemática e uma bateria de indicadores), não só na perspe-

tiva operacional mais imediata mas também na perspetiva da sua utilização

como um sistema de apoio à decisão, dando respostas a problemas de ı́ndole

mais tática ou mesmo estratégica. De seguida apresenta-se o modelo de

programação matemática desenvolvido para o planeamento da produção de

uma empresa genérica de torrefação de café (secção 4.2). Apresenta-se tam-

bém uma caracterização do modelo do ponto de vista do número de variáveis

cont́ınuas e binárias e também do número de restrições (secção 4.2.6). Na

secção 4.3 descreve-se um conjunto de indicadores criados para medir, face

a um conjunto de encomendas e a um horizonte temporal, a percentagem de

ocupação da capacidade de cada um setores produtivos.

4.1 Discussão dos Contextos de Decisão Relacio-

nados com o Planeamento da Produção

Nesta secção serão discutidos os diferentes contextos de decisão (operacional,

tático e estratégico) relacionados com o planeamento da produção e onde

um modelo de programação matemática pode ser usado, numa perspetiva

mais prescritiva ou mais de análise what-if e de apoio à decisão.

4.1.1 Decisões Operacionais

Fixada a configuração da fábrica e as capacidades dos seus vários setores,

dadas as encomendas, caracterizadas pelo tipo de produto, pela quantidade

e pela data de entrega, por planeamento da produção entende-se decidir

em que peŕıodo as produzir, atendendo às capacidades dos vários setores

da fábrica e procurando que essa produção seja o mais próxima posśıvel da

data de entrega.
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Este é o ńıvel mais operacional em que uma ferramenta de planeamento

da produção pode ser utilizada, e o primeiro e mais direto a que o modelo

de programação matemática e a bateria de indicadores apresentados no ca-

ṕıtulo 4 dão resposta. No entanto, sendo verdade que a resolução do modelo

permite obter estas respostas, é necessário analisar a eficiência e eficácia da

sua utilização. Assim, serão corridos testes sistemáticos com dois tempos

limite diferentes, de forma a perceber-se em que circunstâncias o modelo

permite encontrar soluções garantidamente ótimas para o problema ou ga-

rantir que este não tem qualquer solução admisśıvel, e qual o seu grau de

robustez, isto é, até que ponto estas conclusões são independentes do tempo

dado para a sua resolução.

De algumas experiências computacionais preliminares foi posśıvel per-

ceber que este modelo, tal como muitos outros modelos de problemas de

otimização combinatória, tem especial dificuldade (leva muito tempo ou não

consegue, terminando a execução ao esgotar a memória dispońıvel) em ga-

rantir que um problema não tem qualquer solução admisśıvel. Foi desta

constatação que surgiu a ideia de construir uma bateria de indicadores,

abordando cada um dos setores da fábrica, que pudesse permitir que se não

tentasse resolver problemas garantidamente sem solução. Esta bateria de

indicadores será também testada computacionalmente, sendo que dadas as

capacidades da fábrica que constitui o caso de estudo do presente trabalho,

o estrangulamento estará certamente nos silos. No entanto, noutras fábricas

com outras capacidades, poderão ser outros os indicadores mais úteis para

evitar uma execução morosa e garantidamente infrut́ıfera do modelo.

Uma outra questão mais operacional que poderia ser ligada a este pro-

blema está relacionada com a disponibilidade de matéria-prima, isto é, de

café verde de um certo tipo e com uma certa origem. De facto, a matéria-

prima adquirida também tem datas de entrega que têm que ser consideradas

para o planeamento da produção. Com este modelo essas restrições seriam

facilmente incorporadas fixando a zero as variáveis de decisão relativas a

todas as encomendas de produtos que incorporam essa matéria prima, para

os peŕıodos que antecedem a data de disponibilidade desta. Utilizando a

notação apresentada na secção 4.2 e sendo Dc a data de entrega do café do

tipo c:

xet = 0, ∀e, t : Blcp > 0 ∧ Pe = p ∧ t < Dc (4.1)
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4.1.2 Decisões Táticas

Também a um ńıvel mais tático, e numa utilização do tipo what-if, um mo-

delo de planeamento de produção é útil. Desde logo, numa função de apoio

à aceitação de encomendas de produtos habituais. Perante uma encomenda

de um cliente, importa saber se a data de entrega colocada pelo cliente é

ou não posśıvel e/ou qual o impacto dessa encomenda nos restantes com-

promissos de produção já assumidos pela empresa. A negociação de datas

de entrega com os clientes é assim uma vantagem direta da utilização desta

ferramenta.

Uma decisão com um impacto potencial maior é a aceitação da produção

de um novo produto. De facto, um produto novo implica um blend diferente

e os cafés utilizados na composição podem ser mais ou menos compat́ıveis

com os blends já fabricados, e logo ter um maior ou menor impacto nas

datas de entrega dos outros produtos. No limite, e por causa do número

limitado de silos, um novo produto cujo blend incorpore cafés diferentes de

todos os outros usados nos restantes produtos colocaria a fábrica a laborar

em exclusivo para esse produto durante vários peŕıodos, com um impacto

fort́ıssimo na restante produção.

Mas o modelo pode também ser usado a montante da cadeia loǵıstica.

Tirando partido da possibilidade de incorporar datas de disponibilidade de

matéria-prima, é posśıvel, perante dois potenciais fornecedores com dife-

rentes datas de entrega, avaliar as duas alternativas também em termos de

impacto nas datas de entrega dos produtos acabados aos clientes da empresa.

4.1.3 Decisões Estratégicas

Numa perspetiva estratégica, este modelo poderia ser usado no dimensiona-

mento das instalações, dos vários setores produtivos e/ou dos seus equipa-

mentos, numa utilização enquanto sistema de apoio a decisões de expansão

ou redimensionamento da empresa.

No caso de estudo e como se verá mais tarde no caṕıtulo 5.4.2, parece

claro que a empresa poderia tirar partido da avaliação da sua capacidade

de produção com um número maior de silos. Mas noutros casos poderiam

ser outros setores a produzir estrangulamentos de produção que poderiam

ser detetados fazendo variar as capacidades (parâmetros do modelo) e ana-

lisando os resultados para um conjunto de instâncias consideradas pela em-

presa como t́ıpicas e representativas da sua realidade.
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Poderiam ainda considerar-se cenários alternativos e respetivas probabi-

lidades de concretização e, usando programação estocástica, obter as deci-

sões que maximizam o valor esperado da função objetivo sobre todos esses

cenários. No presente trabalho optou-se por trabalhar apenas contextos de-

termińısticos pelo que essa possibilidade não foi explorada, mantendo-se em

aberto para trabalho futuro.

4.2 Modelo MIP para o Planeamento da Produção

Descreve-se nesta secção o modelo de programação inteira mista para o

planeamento da produção de café numa empresa genérica de torrefação de

café. O que se pretende decidir com este modelo são as quantidades de cada

encomenda a produzir em cada peŕıodo e também o tipo de café a colocar

em cada um dos silos no ińıcio de cada peŕıodo.

Os dados de entrada para o modelo são os dados relativos aos processos,

as capacidades e os rendimentos de cada um dos setores da empresa, os

dados relativos aos produtos, blends e tempos de processamento, e ainda os

dados relativos às encomendas, produtos encomendados, quantidades, tipos

de moagem e tipos de embalagem.

4.2.1 Índices

t ∈ T T = {1, . . . , T} — peŕıodo

(onde T é o horizonte de planeamento);

e ∈ E E = {1, . . . , E} — encomenda.

Produtos

p ∈ P P = {1, . . . , P} — produto;

c ∈ C C = {1, . . . , C} — tipo de café.

Processo

s ∈ S S = {1, . . . , S} — silo;

m ∈M M = {1, . . . ,M} — tipo de moagem

(onde m = 1 corresponde a café em grão);
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Figura 4.2: Processo de produção de café torrado.

b ∈ B B = {1, . . . , B} — tipo de embalagem.

4.2.2 Dados

A figura 4.2 representa o processo de produção numa torrefação genérica e

inclui os parâmetros que serão usados no modelo.

Capacidades:

CSs capacidade do silo s por peŕıodo (kg);

CS capacidade total dos silos por peŕıodo (kg);

CT capacidade total do setor de torrefação por peŕıodo (kg);

CM capacidade total do setor de moagem por peŕıodo (kg);

CEMb capacidade da máquina de embalagem tipo b por peŕıodo (kg).
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Rendimentos:

RT rendimento médio do setor de torrefação;

RM rendimento médio do setor de moagem.

Produtos (p):

Blcp percentagem de café tipo c que produto p contém (à entrada do

torrefator);

Encomendas (e):

Pe ∈ P produto da encomenda e;

Qe quantidade da encomenda e (kg);

De ∈ T data de entrega da encomenda e;

Me ∈M tipo de moagem do produto da encomenda e;

Be ∈ B tipo de embalagem do produto da encomenda e.

4.2.3 Variáveis de Decisão

xet quantidade da encomenda e a produzir no peŕıodo t (kg);

δsct =

1 se o silo s é carregado com o tipo de café c no peŕıodo t

0 se não.

Variáveis de Decisão Auxiliares

CSilct soma das capacidades dos silos aos quais foi atribúıdo o café tipo

c no peŕıodo t (kg).

4.2.4 Função Objetivo

A função objetivo, representada na equação 4.2 e na Figura 4.3, procura

garantir que cada encomenda e seja produzida o mais perto posśıvel da

data de entrega proposta (De) e se posśıvel antes dessa data de entrega.

Nesta função objetivo é penalizada a produção antes da data de entrega,
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FO

t
De De+1De−1

Figura 4.3: Variação da função objetivo para peŕıodos de produção em torno

da data de entrega da encomenda e.

pois a produção num peŕıodo t < De implica um custo de armazenamento

proporcional ao número de peŕıodos e à quantidade armazenada. No caso

da produção na data de entrega De o custo de armazenamento é nulo. Se a

produção acontece após a data de entrega, uma situação menos desejável, e

acontece no peŕıodo t = De + 1, terá um custo de atraso igual ao dobro da

quantidade em atraso. No caso da produção ocorrer num peŕıodo t > De+1

o custo será a quantidade em atraso multiplicada pelo quadrado do atraso,

(t−De)
2.

min
∑

e, t<De

xet(De − t) +
∑

e, t=De+1

2xet +
∑

e, t>De+1

xet(t−De)
2 (4.2)

4.2.5 Restrições

As restrições deste problema estão descritas nas equações 4.3 a 4.13.
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∑
e∈E:Pe=p

Blcpxet ≤ CSilct ∀c, t (4.3)

∑
s∈S

CSsδsct = CSilct ∀c, t (4.4)∑
c∈C

δsct ≤ 1 ∀s, t (4.5)∑
e∈E

xet ≤ CT ∀t (4.6)∑
e∈E:Me 6=1

RT × xet ≤ CM ∀t (4.7)

RT × (
∑
e∈E:
Me=1,
Be=b

xet +
∑
e∈E:
Me 6=1,
Be=b

RM × xet) ≤ CEMb ∀b, t (4.8)

∑
t∈T

RT ×RM × xet ≥ Qe ∀e ∈ E:Me 6=1 (4.9)∑
t∈T

RT × xet ≥ Qe ∀e ∈ E:Me=1 (4.10)

xet ≥ 0 ∀e, t (4.11)

δsct ∈ {0, 1} ∀s, c, t (4.12)

CSilct ≥ 0 ∀c, t (4.13)

As restrições 4.3 garantem, para cada tipo de café c e peŕıodo t, que

a quantidade de café do tipo c necessária para produzir as encomendas é

inferior ou igual à quantidade de café tipo c existente no conjunto dos silos

(CSilct).

As restrições 4.4 determinam, para cada tipo de café c e peŕıodo t, a soma

das capacidades dos silos aos quais foi atribúıdo o tipo de café c (CSilct).

As restrições 4.5 garantem, para cada peŕıodo t, que um silo só pode

conter no máximo um tipo de café c.

As restrições 4.6 garantem, para cada peŕıodo t, que a capacidade do

torrefator não é excedida.

As restrições 4.7 garantem, para cada peŕıodo t, que existe capacidade

de moagem para produzir as encomendas de café móıdo.

As restrições 4.8 garantem, para cada peŕıodo t, que a quantidade de café

a embalar com tipo de embalagem b não excede a capacidade de embalagem

tipo b. É necessário contabilizar separadamente as encomendas de café em

grão (Me = 1) e as encomendas de café móıdo (Me 6= 1) pois neste último

caso é necessário considerar o rendimento da moagem (RM).
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As restrições 4.9 e 4.10 garantem que, no conjunto dos peŕıodos em

planeamento e para cada encomenda e, a quantidade produzida é igual ou

superior à quantidade encomendada.

As restrições 4.11, 4.12 e 4.13 garantem que as variáveis são ≥ 0 ou

binárias.

4.2.6 Caracterização do Modelo

O modelo apresentado na secção anterior pode ser caracterizado pelo nú-

mero de variáveis de cada tipo que estão envolvidas e ainda pelo número de

restrições. Estas medidas de dimensão do modelo não se traduzem direta-

mente num grau de dificuldade de resolução, mas poderão ser um indicador

da dificuldade relativa das instâncias concretas em que o modelo se irá pos-

teriormente desdobrar.

Número de variáveis de decisão

xet E × T variáveis cont́ınuas;

δsct S × C × T variáveis binárias;

CSilct C × T variáveis cont́ınuas.

Número de variáveis de decisão cont́ınuas = T × (E + C)

Número de variáveis de decisão binárias = S × C × T

Número de Restrições

Restrições 4.3 C × T restrições;

Restrições 4.4 C × T restrições;

Restrições 4.5 S × T restrições;

Restrições 4.6 T restrições;

Restrições 4.7 T restrições;

Restrições 4.8 B × T restrições;

Restrições 4.9 e 4.10 E restrições.

Número de restrições = T × (2C + S + 2 +B) + E
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4.3 Medidas de Utilização de Capacidade

Descreve-se a seguir um conjunto de indicadores criados para medir, face a

um conjunto de encomendas e a um horizonte temporal, a percentagem de

ocupação da capacidade de cada um setores produtivos. Em todos os casos

o valor obtido corresponde a um limite inferior para esse valor e, à medida

que o valor obtido para os indicadores se aproxima dos 100%, mais apertada

é a capacidade e, consequentemente, mais dif́ıcil será encontrar uma solução

admisśıvel para o problema dentro do horizonte de planeamento.

Os indicadores representados nas equações 4.14, 4.16, 4.17 e 4.18 são

indicadores da utilização da capacidade global do setor enquanto que o in-

dicador 4.15 é especializado por tipo de café e silo. A notação utilizada nas

equações é a apresentada na Secção 4.2.2.

4.3.1 Percentagem de Utilização da Capacidade dos Silos

O indicador de percentagem de utilização da capacidade dos silos é obtido

pelo quociente entre a quantidade total de café necessária à entrada dos silos

para satisfazer todas as encomendas (considerando o rendimento da moagem

e o rendimento da torrefação) e a capacidade total dos silos no horizonte de

planeamento (CS × T ), tal como se representa na Equação 4.14.

É necessário contabilizar separadamente as encomendas de café em grão

(Me = 1) das encomendas de café móıdo (Me 6= 1) pois neste último caso é

necessário considerar o rendimento da moagem (RM).∑
e:Me 6=1

Qe

RM×RT +
∑

e:Me=1
Qe

RT

CS × T
(4.14)

4.3.2 Percentagem de Utilização dos Silos (especialização por

tipo de café)

O indicador de percentagem de utilização dos silos é obtido pelo quociente

entre o limite inferior (inteiro) de silos necessários para acomodar todos

os tipos de café encomendados ao longo do horizonte de planeamento e o

número total de silos dispońıveis no horizonte de planeamento (S × T ).

Consideremos [Blcp], a matriz de blends com C linhas e P colunas, onde

o elemento da linha c coluna p corresponde à percentagem de café tipo c exis-

tente no produto p (um exemplo de uma dessas matrizes está representado

na Tabela 5.1).
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Consideremos também que
[∑

e:Me 6=1,Pe=p
Qe

RM×RT +
∑

e:Me=1,Pe=p
Qe

RT

]
é um vetor coluna com P elementos onde o elemento da linha p corresponde

à quantidade de produto p necessária à entrada dos silos. Essa quantidade

é obtida a partir das quantidades encomendadas em todas as encomendas

da instância considerando o rendimento da moagem para as encomendas em

que Me 6= 1 e o rendimento da torrefação em todos os casos.

O produto das duas matrizes [Blcp]
[∑

e:Me 6=1,Pe=p
Qe

RM×RT +
∑

e:Me=1,Pe=p
Qe

RT

]
é um vetor coluna com C linhas onde o elemento da linha c corresponde à

quantidade total de café do tipo c que será necessária para produzir as quan-

tidades de produtos encomendadas. Dividindo cada um dos elementos desse

vetor pela capacidade média de cada silo (CS
S ), obtém-se o número mı́nimo

(não inteiro) de silos necessários para cada tipo de café, para todo o hori-

zonte temporal. Substituindo cada um desses valores pelo menor inteiro que

o contém obtemos o número mı́nimo (inteiro) de silos necessários para cada

tipo de café. Somando esses valores obtém-se o número total mı́nimo (in-

teiro) de silos necessários para todos os tipos de café para todo o horizonte

temporal, o numerador da Equação 4.15.

∑
c

⌈
[Blcp]

[∑
e:Me 6=1,Pe=p

Qe

RM×RT +
∑

e:Me=1,Pe=p
Qe

RT

]
/CS

S

⌉
S × T

(4.15)

4.3.3 Percentagem de Utilização da Capacidade do Setor de

Torrefação

O indicador de percentagem de utilização da capacidade do setor de tor-

refação é obtido pelo quociente entre o tempo de torrefação da quantidade

total de café necessária à entrada dos torrefatores para satisfazer todas as

encomendas (considerando o rendimento da moagem, o rendimento da tor-

refação e o tempo de processamento no torrefator de cada tipo de produto)

e a capacidade total do setor de torrefação no horizonte de planeamento

(CT × T ), tal como se representa na Equação 4.16.

É necessário contabilizar separadamente as encomendas de café em grão

(Me = 1) das encomendas de café móıdo (Me 6= 1) pois neste último caso é

necessário considerar o rendimento da moagem (RM).

∑
e:Me 6=1,Pe=p

Qe

RM×RT × Tp +
∑

e:Me=1,Pe=p
Qe

RT × Tp
CT × T

(4.16)
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4.3.4 Percentagem de Utilização da Capacidade do Setor de

Moagem

O indicador de percentagem de utilização da capacidade do setor de moa-

gem é obtido pelo quociente entre a quantidade total de café necessária à

entrada dos móınhos para satisfazer todas as encomendas (considerando o

rendimento da moagem) e a capacidade total do setor de moagem no hori-

zonte de planeamento (CM × T ), tal como se representa na Equação 4.17.∑
e:Me 6=1

Qe

RM

CM × T
(4.17)

4.3.5 Percentagem de Utilização da Capacidade do Setor de

Embalagem

O indicador de percentagem de utilização da capacidade do setor que executa

a embalagem tipo b é obtido pelo quociente entre a quantidade total de

encomendas de café com embalagem tipo b e a capacidade total no horizonte

de planeamento do setor que executa a embalagem tipo b (CEMb × T ), tal

como se representa na Equação 4.18.∑
e:Be=bQe

CEMb × T
(4.18)



5

Caso de Estudo e Testes

Computacionais

Neste caṕıtulo começa-se por apresentar a empresa caso de estudo e também

os parâmetros que decorrem do caso de estudo para o modelo discutido no

caṕıtulo anterior.

São ainda apresentados testes computacionais e seus resultados, que pro-

curam exemplificar a utilização do modelo e da bateria de indicadores num

contexto real, assim como identificar as suas limitações. Desta análise re-

sulta ainda a identificação de um conjunto de desigualdades válidas para o

problema. Dos testes faz ainda parte uma análise de sensibilidade aos pa-

râmetros identificados como mais importantes no problema: o horizonte de

planeamento e o número e capacidade dos silos. Finalmente é ilustrada a

utilização do modelo no apoio à tomada de decisões de âmbito tático.

5.1 Dados Relativos ao Processo de Fabrico da

Empresa Utilizada como Caso de Estudo

Tal como já foi referido anteriormente, a empresa onde foi desenvolvido este

trabalho é uma empresa dedicada à torrefação de café. Trata-se de um dos

principais comercializadores de café torrado e móıdo no mercado português

com presença em vários segmentos de mercado.

Por motivos de confidencialidade da informação envolvida não será re-

ferido aqui o nome da empresa e os dados estão mascarados, mantendo no

entanto toda a aderência à realidade. No entanto, o seu processo de produ-
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ção real é representado na Figura 4.1.

A empresa trabalha com 24 produtos diferentes, correspondentes a dife-

rentes marcas e, dentro da mesma marca, a diferentes blends. Por sua vez,

cada um destes produtos pode ter diferentes apresentações, mais concreta-

mente em grão, móıdo em sacos ou móıdo em saquetas. Para fabricar estes

24 produtos a empresa recorre a 22 tipos diferentes de grãos de café, que

são diversos na planta (tipo arábica ou tipo robusta) e na origem geográfica

(e.g. Brasil, Colômbia, Vietname, etc. . . )

Do ponto de vista da configuração da fábrica, esta possui 5 silos com

uma capacidade de 3 000 kg cada um, a capacidade do setor de moagem é

de 12 000 kg por dia, sendo que a capacidade de embalagem de café móıdo em

sacos e em saquetas é igual entre si e igual a 9 000 kg por dia. A capacidade

de embalagem de café em grão é de 12 000 kg por dia. Quanto ao setor de

torrefação, a sua capacidade é de 15 000 kg por dia.

Como se pode constatar de todos estes valores de capacidade, apesar de

uma mistura de encomendas não balanceada poder trazer problemas pon-

tuais de capacidade a alguns setores produtivos, é natural que, conforme

antecipado pela empresa, o estrangulamento deste processo de produção es-

teja nos silos.

Para além de capacidades, alguns dos setores têm ainda rendimentos,

isto é, há perdas de matéria-prima/produto entre a entrada e a sáıda desses

setores. É, em particular, o caso da torrefação e da moagem. Apesar de

estes fatores de rendimento estarem previstos no modelo, no caso de estudo

e por orientação da empresa, foram considerados iguais a 1, isto é, foi consi-

derado que não existiam perdas. De facto as perdas estão já contempladas

nos consumos espećıficos de cada tipo de grão para a produção de cada tipo

de café. No que diz respeito aos blends apresentados na Tabela 5.1, estes se-

guem muito de perto a constituição de produtos reais fabricados na empresa,

embora ocultando as origens do grão.

Apresentam-se a seguir, de um modo mais formal, os dados necessários

para o modelo de planeamento da produção adaptados à empresa caso de

estudo deste trabalho.

Índices

t ∈ T T = {1, . . . , T} — peŕıodo

(onde T é o horizonte de planeamento);
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e ∈ E E = {1, . . . , E} — encomenda.

Produtos

p ∈ P P = {1, . . . , 24} — produto

(a empresa tem 24 produtos);

c ∈ C C = {1, . . . , 22} — tipo de café

(a empresa utiliza, nos seus blends, 22 tipos de café).

Processo

s ∈ S S = {1, . . . , 5} — silo;

(a empresa tem 5 silos)

m ∈M M = {1, 2} — tipo de moagem

(onde m = 1 corresponde a café em grão e m = 2 a café

móıdo);

b ∈ B B = {1, 2, 3} — tipo de embalagem.

(onde b = 1 corresponde a sacos para café em grão, b = 2

corresponde a saquetas para café móıdo e b = 3 a sacos para

café móıdo)

Dados

Capacidades:

CSs capacidade do silo s por peŕıodo, foi fixada em 3 000 kg para todos

os silos;

CS capacidade total dos silos por peŕıodo será então 5 × 3 000 kg =

15 000 kg;

CT capacidade total do setor de torrefação por peŕıodo, foi fixada em

15 000 kg;

CM capacidade total do setor de moagem por peŕıodo, foi fixada em

12 000 kg;
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CEM1 capacidade total do setor de embalagem de grão, por peŕıodo, foi

fixada em 12 000 kg;

CEM2 capacidade total do setor de embalagem tipo 1 de café móıdo, por

peŕıodo, foi fixada em 9 000 kg;

CEM3 capacidade total do setor de embalagem tipo 2 de café móıdo, por

peŕıodo, foi fixada em 9 000 kg.

Rendimentos:

RT rendimento médio do setor de torrefação, foi fixado em 1;

RM rendimento médio do setor de moagem, foi fixado em 1.

Produtos (p):

Blcp percentagem de café tipo c que produto p contém (à entrada do

torrefator) (ver Tabela 5.1);

5.2 Instâncias de Teste

Para os testes computacionais foram usadas instâncias que, no que diz res-

peito aos dados do processo de fabrico, usam os valores derivados da empresa

caso de estudo (secção 5.1), e relativamente às encomendas usam valores ge-

rados por um gerador de instâncias, descrito na secção 5.2.1. A utilização de

um gerador permitiu a obtenção de um número muito alargado de instân-

cias e com uma variação controlada dos parâmetros relativos às encomendas,

possibilitando uma análise da influência desses parâmetros na dificuldade de

resolução das instâncias.

5.2.1 Gerador de Instâncias

Pretendia-se analisar o comportamento do modelo de planeamento da pro-

dução para diferentes horizontes de planeamento (T ), diferentes números

de encomendas (E) e diferentes quantidades máximas das encomendas (Q).

Estes foram os parâmetros controlados do gerador e assumiram os seguintes

valores:
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T ∈ {10, 20, 30, 40, 50, 60} horizonte de planeamento (número de

dias);

E ∈ {20, 40, 60, 80, 100, 120} número de encomendas;

Q ∈ {1000, 2000, 3000, 4000, 5000} quantidade máxima por encomenda.

Foram assim geradas 180 instâncias1: 6× 6× 5 = 180.

Os restantes valores, relativos a cada encomenda, foram gerados aleato-

riamente de forma a obterem-se instâncias diferentes e variadas: o produto

de cada encomenda, a quantidade de cada encomenda (tendo em conta a

quantidade máxima Q), a data de entrega de cada encomenda (tendo em

atenção o horizonte de planeamento T ) e o tipo de moagem e de embalagem.

Esses valores foram assim gerados aleatoriamente a partir da amostragem

de uma distribuição de probabilidades uniforme sobre os seguintes conjuntos

(cf. secção 5.1):

Pe ∈ P produto da encomenda e;

Qe ∈ {1 . . . Q
1000} × 1000 quantidade da encomenda e;

De ∈ {1 . . . T} data de entrega da encomenda e;

(Me, Be) ∈ {(1, 1); (2, 2); (2, 3)} tipo de moagem e tipo de embalagem

do produto da encomenda e;

5.2.2 Análise das Instâncias Geradas

As 180 instâncias geradas foram analisadas tanto do ponto de vista da dimen-

são do modelo (secção 4.2.6) como das medidas de utilização de capacidade

(secção 4.3).

Análise das instâncias do ponto de vista da dimensão do modelo

com base nos cálculos gerais apresentados na Secção 4.2.6 Os resul-

tados obtidos estão representados na Figura 5.1 onde as medidas “Número

de variáveis de decisão cont́ınuas”, “Número de variáveis de decisão biná-

rias” e “Número de restrições” foram normalizadas. Na figura representou-se

a percentagem face ao valor máximo para cada uma das medidas.

1Instâncias dispońıveis em https://sites.google.com/site/dianayomali/production-

planning
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Figura 5.1: Dimensão do modelo para as 180 instâncias geradas.

Análise das instâncias do ponto de vista das medidas de utilização

de capacidade apresentadas na Secção 4.3 Para construir a Figura

5.2 associaram-se os valores dos indicadores obtidos para as 180 instâncias às

gamas representadas na legenda. Na figura representou-se, para cada indi-

cador, o número de instâncias para as quais o valor do indicador está dentro

de cada gama de valores. Verifica-se então que os indicadores “utilização

capacidade silos” e “utilização capacidade torrefação” são iguais para os pa-

râmetros considerados pois como na empresa a capacidade dos silos é igual

à capacidade da torrefação, as equações 4.14 e 4.16 são iguais. Analisando

a figura é de destacar o comportamento do indicador “utilização capacidade

silos (tipo de café)” que, tal como se esperava, corresponde ao gargalo da

produção.

Na Figura 5.3 está representada uma outra “vista” sobre os valores dos

7 indicadores, desta vez para cada uma das 180 instâncias. Nessa figura é

agora posśıvel verificar que os valores correspondentes ao indicador “utiliza-

ção capacidade silos (tipo de café)” são sempre superiores a todos os outros

o que permite garantir que, para empresa em análise, se pode usar apenas

esse indicador para avaliar a admissibilidade de uma instância.

As Figuras 5.4, 5.5 e 5.6 representam em maior detalhe a evolução do
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Figura 5.2: Medidas de utilização de capacidade para as 180 instâncias

geradas.

Figura 5.3: Instâncias com pelo menos um indicador com valor acima de

100% não têm solução admisśıvel.



5.2 Instâncias de Teste 93

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

70%	  

80%	  

20	   40	   60	   80	   100	   120	  

Figura 5.4: O indicador “utilização capacidade silos (tipo de café)” aumenta

com o aumento do número de encomendas (E).
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Figura 5.5: O indicador “utilização capacidade silos (tipo de café)” diminui

com o aumento do número de peŕıodos do horizonte temporal (T ).

indicador “utilização capacidade silos (tipo de café)” com o aumento respe-

tivamente do número de encomendas e do horizonte temporal e ainda com

o aumento da quantidade máxima por encomenda. Como seria de esperar,

sempre que o aumento do parâmetro corresponde a um aumento de capaci-

dade, o número de peŕıodos do horizonte temporal por exemplo, o aumento

desse parâmetro implica uma redução do valor do indicador. Os outros

dois casos correspondem a aumento da carga e portanto a um aumento do

indicador.

Na Figura 5.7 reuniu-se num só gráfico a informação retirada das Fi-

guras 5.1 e 5.3, permitindo concluir que as instâncias que seguramente não

têm solução admisśıvel (indicador “utilização capacidade silos (tipo de café)”

superior a 100%), correspondem ao número de peŕıodos de planeamento, T

igual a 10 e a 20, neste último caso para os maiores valores do parâmetro

E, (número de encomendas).
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Figura 5.6: O indicador “utilização capacidade silos (tipo de café)” aumenta

com o aumento da quantidade máxima por encomenda (Q).

5.3 Testes Computacionais

Os testes computacionais foram realizados utilizando o solver IBM ILOG

CPLEX Optimization Studio na versão 12.5 com a parametrização de omis-

são do solver, executado num computador com um CPU Intel Core i7-4470

A 3,40 GHz, com 32GB de RAM, correndo o sistema operativo Windows 7

Enterprise (64-bit).

Os testes foram divididos em duas fases. Na primeira fase foram corridas

todas as 180 instâncias, com um tempo limite de 600 segundos. Este tempo

é relativamente baixo se se tomar em conta utilizações do modelo no pla-

neamento da produção ou na análise de cenários, mas já será algo elevado

para utilizações relacionadas com a aceitação de encomendas onde muitas

vezes as negociações dos prazos de entrega decorrem ao telefone. Foi assim

considerado que 600 segundos seria um valor equilibrado quando se conside-

ram as várias utilizações posśıveis para o modelo. Os resultados individuais,

para cada instância, da primeira fase dos testes encontram-se no apêndice

A, sendo apresentado um resumo desses resultados na Tabela 5.2.

De uma primeira análise destes resultados constata-se que para 26 ins-

tâncias (14,4%) se obteve a solução ótima, para outras 13 instâncias (7,2%)

se provou que não havia solução admisśıvel, enquanto que para 90 instân-

cias (50,0%) se obteve uma solução admisśıvel embora não comprovada-

mente ótima. Apenas para 51 instâncias (28,3%) não foi posśıvel encontrar

qualquer solução admisśıvel, sendo que entre estas estão instâncias compro-



5.3 Testes Computacionais 95

F
ig

u
ra

5.
7:

A
s

in
st

â
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Tabela 5.2: Resumo da primeira fase dos testes computacionais.

Instâncias com solução garantidamente ótima 26 (14,4%)

Instâncias garantidamente sem solução admisśıvel 13 (7,2%)

Instâncias com solução admisśıvel 90 (50,0%)

Instâncias sem solução admisśıvel 51 (28,3%)

vadamente imposśıveis, como se discutiu na secção 5.2.2. O gap2 médio para

as instâncias em que se obteve uma solução admisśıvel não garantidamente

ótima é de 32,1%.

Tentando avaliar o impacto do tempo limite imposto, foi conduzida uma

segunda fase de testes com um tempo limite de 1 800 segundos. Nesta fase

de testes foram inclúıdas as 51 instâncias para as quais não se tinha obtido

qualquer solução admisśıvel na primeira fase de testes, e ainda as 90 instân-

cias com solução admisśıvel mas não garantidamente ótima. Do primeiro

conjunto apenas uma instância passou a apresentar uma solução admisśıvel,

enquanto que no segundo conjunto os resultados foram muito semelhantes

aos da primeira fase, com um gap médio semelhante3. Curiosamente, para

nenhuma destas instâncias o acréscimo do tempo de resolução permitiu a

obtenção de uma solução garantidamente ótima.

5.4 Análise das Soluções

Analisam-se nesta secção os resultados obtidos segundo dois pontos de vista.

Far-se-á inicialmente uma análise que relaciona a dimensão dos problemas

com o gap obtido pelo CPLEX na sua resolução. Seguidamente será ana-

lisado de forma agregada, para 6 instâncias para as quais foi encontrada

solução, o plano de produção que resultou do ponto de vista de três medi-

das que consideramos mais interessantes, a quantidade total encomendada,

o inventário total e também as quantidades em atraso.

2gap = valor da melhor solução inteira−valor do limite inferior
valor da melhor solução inteira

× 100.
3Da parametrização por omissão do CPLEX faz parte a seleção não determińıstica do nó

da árvore de pesquisa a explorar. Isso implica que o comportamento da pesquisa em duas

resoluções da mesma instância não seja necessariamente o mesmo. Como consequência,

entre a primeira e a segunda fases houve instâncias para as quais o gap piorou e outros

para as quais melhorou, razão pela qual se faz esta avaliação em temos médios.
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5.4.1 Análise do Gap

Na Figura 5.8 representa-se o valor do gap obtido para cada uma das 180

instâncias em simultâneo com o indicador “utilização capacidade silos (tipo

de café)” para os testes realizados com o tempo limite de 600 segundos. As

instâncias para as quais não foi encontrada solução ou em que o CPLEX

provou que não existia solução admisśıvel estão representadas na linha ho-

rizontal denominada “Sem Solução”.

A análise do gráfico da Figura 5.8 permite concluir que, para cada valor

do parâmetro T (horizonte temporal) o gap aumenta tendencialmente com o

aumento do número de encomendas E. Verifica-se também que para valores

mais elevados do indicador “utilização capacidade silos (tipo de café)” as

instâncias se tornam mais dif́ıceis de resolver pelo CPLEX resultando em

problemas para os quais não foi encontrada solução no tempo dispońıvel ou

então em problemas com gap com valor elevado. Esse comportamento é

mais evidente ainda na Figura 5.9 onde foi representado o valor do gap para

valores crescentes do valor do indicador “utilização capacidade silos (tipo de

café)”.

5.4.2 Análise dos Planos de Produção

Os resultados das 180 instâncias permitem também analisar, de forma agre-

gada, informações relacionadas com os inventários e atrasos relativamente à

data de entrega do café na empresa de torrefação. Para este fim foram esco-

lhidas seis instâncias para as quais o CPLEX encontrou solução admisśıvel.

As primeiras três instâncias correspondem a um horizonte de planeamento

de 10 dias, 20 encomendas e quantidades máximas por encomenda de 1 000,

2 000 e 3 000, cujos resultados estão representados nas Figuras 5.10, 5.11

e 5.12. As outras três instâncias correspondem a 60 dias de horizonte de

planeamento, 120 encomendas e quantidades máximas por encomenda de 1

000, 2 000 e 3 000. Os resultados dessas três instâncias estão representados

nas Figuras 5.13, 5.14 e 5.15.

Uma primeira observação dos gráficos permite verificar que os resultados

contrariam a ideia da função objetivo usada (que se poderá denominar de just

in time), que defende a manutenção de zero inventário e zero atrasos. Nestas

seis instâncias tal não acontece, tendo-se quer atrasos, quer inventários na

produção das diferentes encomendas de café.

A razão prende-se com o facto de haver picos de procura que ultrapassam
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Figura 5.10: Evolução do inventário e do atraso face às quantidades enco-

mendadas para T = 10, E = 20 e Q = 1000.
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Figura 5.11: Evolução do inventário e do atraso face às quantidades enco-

mendadas para T = 10, E = 20 e Q = 2000.
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Figura 5.12: Evolução do inventário e do atraso face às quantidades enco-

mendadas para T = 10, E = 20 e Q = 3000.

a capacidade produtiva e que fazem com que seja necessário antecipar parte

da produção (formando assim inventário) de forma a evitar (ou minimizar)

atrasos. Observa-se ainda em todas as instâncias que o total dos inventários

supera largamente o total dos atrasos, dado o custo atribúıdo aos últimos

na função objetivo ser maior do que o dos primeiros.

As instâncias pequenas (representadas nas Figuras 5.10, 5.11 e 5.12) ilus-

tram bem as limitações produtivas. De facto, enquanto certos conjuntos de

encomendas são produzidas nos primeiros dias e formam inventário, outros

vêem a sua produção adiada, resultando em atraso na entrega ao cliente fi-

nal. Na Figura 5.10, verifica-se que mesmo com quantidades encomendadas

mais reduzidas, o inventário aumenta nos primeiros dias, para fazer face à

procura do final do horizonte de planeamento, enquanto os atrasos são eli-

minados apenas no final. O horizonte de planeamento destas três instâncias

não é contudo suficiente para estimar os valores máximos de inventário e

atraso, visto não se verificarem flutuações nestes indicadores. Já as instân-

cias com um horizonte temporal de 60 dias (representados nas Figuras 5.13,

5.14 e 5.15), vêm então possibilitar esta análise. Verifica-se que para enco-

mendas de 1 000, 2 000 e 3 000 unidades, se obtém um inventário máximo
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tá

ri
o

e
d
o

at
ra

so
fa

ce
às
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de 6 000, 9 000 e 15 000 unidades, respetivamente. Já os atrasos ascendem

a 2 000 no primeiro caso e 3 000 nos restantes. No entanto, na maioria dos

dias as quantidades em atraso são nulas.

Assim, o comportamento dos inventários é muito mais dinâmico quando

se consideram horizontes de planeamento mais longos, permitindo uma me-

lhor gestão das capacidades da empresa no planeamento da produção.

5.4.3 Proposta de Desigualdades Válidas

Ao longo da análise dos resultados (secção 5.4.1) verificou-se que as ins-

tâncias se tornam mais dif́ıceis de resolver pelo CPLEX para valores mais

elevados do indicador “utilização capacidade silos (tipo de café)”. Face a

esta constatação considerou-se a possibilidade de adicionar desigualdades

válidas ao modelo com o objectivo de acelerar a obtenção da solução ótima

ou, alternativamente, a verificação de que o problema é imposśıvel.

Observando a matriz Blcp representada na Tabela 5.1 é posśıvel constatar

que no caso de numa empresa com 5 silos, há diversos pares de produtos

que não podem ser produzidos no mesmo peŕıodo. Os produtos 1 e 2 por

exemplo necessitariam de 7 silos para serem produzidos no mesmo peŕıodo

pois usam 7 tipos diferentes de café nos seus blends.

Para adicionar essa informação ao modelo considere-se então PS como

sendo o conjunto de todos os pares de produtos (p, p′) tais que o número

de silos necessário para a sua produção é superior a 5. Podem-se então

considerar as seguintes desigualdades válidas:

γpt + γp′t ≤ 1 ∀(p, p′) ∈ PS, ∀t (5.1)∑
e∈E:Pe=p

xet −
∑

e∈E:Pe=p

Qeγpt ≤ 0 ∀p : ∃(p, p′) ∈ PS ∀t (5.2)

∑
e∈E:Pe=p′

xet −
∑

e∈E:Pe=p′

Qeγp′t ≤ 0 ∀p′ : ∃(p, p′) ∈ PS ∀t (5.3)

onde γpt são variáveis de decisão auxiliares definidas da seguinte forma:

γpt =

1 se o produto p for produzido no peŕıodo t

0 se não.

A análise acima poderia ser alargada para conjuntos com mais produtos.

É fácil verificar na Tabela 5.1 que, por exemplo, entre os produtos 21, 22,

23 e 24 apenas um pode ser produzido em cada peŕıodo numa empresa com
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5 silos. Essas desigualdades válidas, ainda mais fortes, poderiam também

ser adicionadas ao modelo.

5.5 Análise de Sensibilidade

Da análise e discussão dos resultados computacionais dois parâmetros res-

saltam como particularmente relevantes: o horizonte temporal e o número

e capacidade os silos. Nesta secção será feita uma análise de sensibilidade a

estes parâmetros.

5.5.1 Análise de Sensibilidade ao Horizonte Temporal

Neste trabalho considerou-se que o horizonte temporal (entendido como o

peŕıodo para o qual planeamos a produção) coincidia com o peŕıodo de

tempo onde cáıam as datas de entrega das encomendas sob consideração.

Como os dados das instâncias de teste foram gerados aleatoriamente, o ho-

rizonte temporal será também o peŕıodo de tempo até onde poderiam cair

encomendas, não havendo, contudo, necessariamente encomendas colocadas

até ao fim do horizonte. Dito de outro modo, considerou-se que não se pode

produzir para além do peŕıodo máximo para o qual podiam ser colocadas

encomendas. Nas instâncias utilizadas nos testes computacionais o horizonte

temporal corresponde ao parâmetro/́ındice T .

Esta assumpção será, muito provavelmente, a responsável por tantas

instâncias serem comprovadamente imposśıveis ou muito provavelmente im-

posśıveis (aquelas para as quais mesmo ao fim de 1 800 segundos não foi

posśıvel encontrar qualquer solução admisśıvel). Então qual a razão para

esta escolha?

A função objetivo penaliza os desvios da data de produção face à data de

entrega, com maior ênfase nos atrasos do que na antecipação da produção.

No entanto não existe uma data que seja uma restrição estrita relativamente

à data de entrega efetiva das encomendas. Assim, se permitirmos que as en-

comendas deslizem no tempo poderá acontecer que, para obter uma solução

de custo mais baixo, as encomendas sejam atrasadas quando de facto po-

deriam ser produzidas dentro do peŕıodo desejado. Nesse caso vão ocupar

capacidade num peŕıodo ainda não planeado, e para o qual poderão até já

existir algumas encomendas mas, sobretudo, para o qual não são ainda co-

nhecidas a maior parte das encomendas. Isto acontece, por exemplo, com a
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Tabela 5.3: Resumo dos resultados da análise de sensibilidade ao horizonte

temporal.

Instâncias com solução garantidamente ótima 20 (11,1%)

Instâncias garantidamente sem solução admisśıvel 2 (1,1%)

Instâncias com solução admisśıvel 142 (78,9%)

Instâncias sem solução admisśıvel 16 (8,9%)

instância T = 10, E = 20, Q = 1000 que, para um horizonte de 10 dias apre-

senta um valor da função objetivo (não ótimo) de 40 000 mas permitindo a

produção durante 20 dias melhora o valor da função objetivo para 34 000,

à custa da utilização de capacidade de produção para além dos 10 dias.

Assim, ao impor que não se possa produzir após o fim do horizonte tem-

poral procura forçar-se a concentração das encomendas dentro do respetivo

horizonte temporal, para não prejudicar a produção nos peŕıodos seguintes.

Importa no entanto fazer uma análise de sensibilidade a esta decisão de

implementação do modelo e para tal as 180 instâncias de teste foram corridas

considerando um horizonte temporal duplo, isto é, duas vezes o parâmetro

T . Assim, o horizonte temporal variou entre 20 e 120, mantendo todos os

outros parâmetros iguais, incluindo as datas de entrega. Um resumo dos

resultados computacionais encontra-se na Tabela 5.3.

Comparando estes resultados com os constantes da Tabela 5.2 verifica-se

que houve uma ligeira diminuição no número de instâncias resolvidas até à

otimalidade. Isso deve-se exclusivamente à parametrização de omissão do

CPLEX que usa estratégias não determińısticas para a ramificação levando,

portanto, a que possa haver uma variação no número de soluções garantida-

mente ótimas encontradas dentro do tempo limite (600 segundos). Por outro

lado, o número de instâncias garantidamente imposśıveis caiu de 13 para 2,

assim como aumentou de 90 para 142 o número de instâncias para as quais

se encontrou uma solução admisśıvel (não garantidamente ótima). Este era

um efeito esperado do aumento do horizonte temporal, e a conclusão é que

em pelo menos 52 instâncias se utilizou capacidade “futura” de produção

(fora do peŕıodo das encomendas) para encontrar uma solução admisśıvel

para o problema.

Do ponto de vista da qualidade da solução, o gap médio para as 142 ins-
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tâncias em que se obteve uma solução admisśıvel não garantidamente ótima

é de 49,1%, contra 32,1% para as 90 instâncias que tinham tido uma solução

admisśıvel com o horizonte temporal mais curto. Apenas aparentemente

este é um pior resultado, dado que o número de instâncias não é o mesmo.

No entanto, e este é um dado mais relevante, o número de instâncias com

solução admisśıvel aumentou cerca de 1,6 vezes.

De uma análise individual do comportamento de cada instância conclui-

se que:

• 92 instâncias mantiveram os valor da função objetivo (estando aqui in-

clúıdas as instâncias para as quais se obteve a solução garantidamente

ótima);

• 24 instâncias melhoraram o valor da função objetivo, sendo a média

dessa melhoria igual a 8 076,4.

• 46 instâncias para as quais não tinha previamente sido obtida qualquer

solução admisśıvel apresentam agora uma solução admisśıvel.

• 18 instâncias para as quais não tinham sido obtidas soluções admisśı-

veis continuaram a não ver ser encontrada uma solução admisśıvel.

Finalmente, das 13 instâncias que foram classificadas como garantida-

mente imposśıveis com o horizonte temporal mais curto, apenas duas se

mantiveram agora como comprovadamente imposśıveis. Dez dessas instân-

cias passaram a ter como resultado não ser posśıvel encontrar uma solução

admisśıvel no tempo limite imposto, enquanto uma das instâncias passou a

ter uma solução admisśıvel com um gap de 91,8%.

5.5.2 Análise de Sensibilidade ao Número e Capacidade dos

Silos

Existia a percepção na empresa de que o estrangulamento da capacidade

produção estava nos silos. A primeira fase dos testes computacionais con-

firmou esta percepção, sobretudo através do indicador da percentagem de

utilização dos silos com especialização por tipo de café, que para 19 ins-

tâncias antecipou que a instância era imposśıvel. A resolução do modelo

propriamente dito apenas detetou 13 dessas instâncias (conseguiu concluir

que o problema era imposśıvel dentro do tempo limite de resolução), sendo

que para as restantes 6 ‘apenas’ terminou sem solução admisśıvel.
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Confirmado o estrangulamento produtivo nos silos, a questão natural

que se coloca se se pretender aumentar a capacidade de produção da fábrica

é se é prefeŕıvel aumentar o número de silos ou a capacidade dos existentes.

Para responder a esta questão levou-se a cabo uma análise de sensibilidade

ao número e capacidade dos silos, organizada da seguinte forma (recorda-se

que o caso base corresponde à existência de 5 silos com uma capacidade de

3 000 kg cada um):

• número de silos igual a 6, 8 e 10, mantendo a capacidade unitária de

3000 kg ;

• capacidade dos silos igual a 3 600 kg, 4 800 kg e 6 000 kg, mantendo o

número em 5.

Note-se que deste modo a capacidade total para cada variante mantém-se

constante, isto é, 6 silos com 3 000 kg representa a mesma capacidade que

5 silos com 3 600 kg, isto é 18 000 kg, e assim sucessivamente. Globalmente,

a capacidade total para o caso extrema duplica a capacidade no caso base

(30 000 kg versus 15 000 kg).

O modelo foi corrido 6 vezes, com as parametrizações acima indicadas,

para as 30 instâncias T = 10, E ∈ {20, 40, 60, 80, 120}, Q ∈ {1000, 2000, 3000, 4000, 5000}.
Da análise feita na secção 5.2.2, e confirmada na secção 5.4, este é o sub-

conjunto de instâncias onde o volume de encomendas mais ultrapassa a

capacidade de produção (16 das 19 instâncias garantidamente imposśıveis

pertencem a este sub-conjunto). Na Tabela 5.4 apresentam-se os resultados

detalhados destes testes.

Da análise dos resultados algumas conclusões, umas mais óbvias e espe-

radas outras menos, podem ser extráıdas:

• Com o aumento do número de silos a capacidade total de produção

aumenta, o que se reflete numa evolução de 3 instâncias com solução

admisśıvel (caso base) para 8 (6 silos), 18 (8 silos) e 19 (10 silos).

• Com o aumento do número de silos nenhum dos problemas imposśıveis

no caso base deixou de ser imposśıvel. Uma análise do valor dos indi-

cadores associados a cada uma dessas instâncias mostrou que quando

um problema deixava de ser imposśıvel por causa da capacidade nos

silos passava a ser imposśıvel devido à falta de capacidade do setor de

torrefação, detetada por valores do respetivo indicador superiores a 1.
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• Com o aumento da capacidade dos silos a capacidade total de produção

aumenta, o que se reflete numa evolução de 3 instâncias com solução

admisśıvel (caso base) para 5 (3 600 kg), 5 (4 800 kg) e 5 (6 000 kg), ou

seja, o aumento da capacidade acima dos 3 600 kg não trouxe qualquer

ganho.

• Com o aumento da capacidade dos silos nenhum dos problemas im-

posśıveis no caso base deixou de ser imposśıvel. Uma análise do valor

dos indicadores associados a cada uma dessas instâncias mostrou que

quando um problema deixava de ser imposśıvel por causa da capaci-

dade nos silos passava a ser imposśıvel por causa da falta de capacidade

do setor de torrefação, detetada por valores do respetivo indicador su-

periores a 1.

• Comparando, para mesma capacidade total, as alternativas de ter mais

silos ou o silos com maior capacidade, resulta sempre mais vantajoso

ter mais silos: 8 problemas com solução admisśıvel contra 5 (18 000 kg

de capacidade total); 18 problemas com solução admisśıvel contra 5

(24000 kg de capacidade total); e 19 problemas com solução admisśıvel

contra 5 (30 000 kg de capacidade total).

Desta análise pode-se concluir que a alternativa mais interessante para a

reconfiguração da fábrica seria aumentar o número de silos para 8, mas de-

pois a atenção deveria ser concentrada na capacidade do setor de torrefação

que se transforma no estrangulamento de produção seguinte.

5.6 Apoio à Tomada de Decisões Táticas

Conforme apresentado na secção 4.1 o modelo de programação matemática

desenvolvido pode ser utilizado em diferentes contextos de decisão relacio-

nados com o planeamento da produção: operacional, tático e estratégico.

Nas secções 5.3 e 5.4 foram apresentados testes computacionais, e discutidos

os seus resultados, para a utilização do modelo num âmbito estritamente

operacional. Na secção 5.5 é abordada a utilização do modelo num contexto

mais estratégico, nomeadamente no apoio à decisão sobre o número e capa-

cidade dos silos e da capacidade do setor de torrefação. Nesta secção iremos

ilustrar a utilização do modelo num contexto de tomada de decisões de âm-

bito tático, em particular no que diz respeito à aceitação de encomendas.
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Na sequência do que foi descrito na secção 4.1.2 estudaremos o impacto no

planeamento da produção de:

• aceitação de encomendas de um blend habitual;

• substituição de um blend.

Como casos de uso para esta ilustração usaremos as mesmas instâncias

usadas na secção 5.4.2 (T = 10, E = 20, Q = 1000 – T = 10, E = 20, Q =

2000 – T = 10, E = 20, Q = 3000 – T = 60, E = 120, Q = 1000 – T =

60, E = 120, Q = 2000 – T = 60, E = 120, Q = 3000), o que permitirá a

comparação e uma mais fácil análise dos impactos.

Aceitação de novas encomendas de um blend habitual

Para as instâncias com 20 encomendas foi considerado uma nova encomenda

(5% do anterior total de encomendas) com as seguintes caracteŕısticas:

• Tipo de produto (blend), tipo de moagem e tipo de embalagem iguais

ao da primeira encomenda da instância em análise.

• Quantidade igual à quantidade da primeira encomenda da instância

em análise.

• Data de entrega igual ao ponto médio do horizonte de planeamento,

isto é 5.

Para as instâncias com 120 encomendas foram consideradas 6 novas en-

comendas (novamente 5% do anterior total de encomendas) com as seguintes

caracteŕısticas:

• Tipo de produto (blend), tipo de moagem e tipo de embalagem iguais

aos das primeiras 6 encomendas da instância em análise.

• Quantidade igual às quantidades das primeiras 6 encomendas da ins-

tância em análise.

• Datas de entrega em datas consecutivas a partir do ponto médio do

horizonte de planeamento, isto é 30, 31, 32, 33, 34 e 35.

Na Tabela 5.5 apresentam-se os resultados da execução do modelo para

estas 6 instâncias e com estas encomendas adicionais. Para facilitar a análise



5.6 Apoio à Tomada de Decisões Táticas 113

Tabela 5.5: Resultados do aumento de 5% no número de encomendas.

Instância

T E Q Q total F.O. Gap (%)

Com as novas encomendas

10 21 1000 21000 42000 49,6

10 21 2000 36000 68000 59,7

10 21 3000 39000 80000 54,5

60 126 1000 126000 139000 40,4

60 126 2000 183000 181600 41,0

60 126 3000 259000 SSA

Sem as novas encomendas

10 20 1000 20000 40000 59,0

10 20 2000 34000 64000 47,8

10 20 3000 37000 74000 53,5

60 120 1000 120000 131000 42,7

60 120 2000 175000 179000 46,3

60 120 3000 248000 261000 46,3

SSA – Problema sem solução admisśıvel no tempo limite.

são repetidos os resultados descritos na secção 5.3 com o número original

de encomendas. Comparando as quantidades totais de café encomendadas

verifica-se o efeito da(s) nova(s) encomendas, com um valor médio de cerca

de 1500 kg por encomenda. Por outro lado, e salvaguardado o facto de em

nenhuma das instâncias se ter atingido a solução ótima no tempo limite

de 600 segundos, verifica-se também que o valor da função objetivo piorou,

representando isso um aumento dos desvios na produção face às datas de

entrega. O caso mais significativo será mesmo o da instância com 126 enco-

mendas e um valor máximo de 3000 kg por encomenda onde deixou de ser

posśıvel encontrar uma solução admisśıvel dentro do tempo limite, ou por

outras palavras, poderá ser mesmo imposśıvel satisfazer aquelas encomendas

adicionais dentro do horizonte temporal.
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Substituição de um Blend

Nesta secção irá estudar-se o efeito de uma alteração do blend associado

a um dado produto. Por representar um caso potencialmente mais dif́ıcil,

e permitir uma análise mais rica, selecionou-se o produto/tipo de café 6.

Este produto surge em várias encomendas das 6 instâncias em análise e já

requer 4 tipos diferentes de café no seu blend : os tipos 1 (40%), 2 (30%),

3 (10%) e 4 (20%). Este blend vai ser alterado passando o café tipo 1 a

representar apenas 20% da mistura e incorporando-se de novo o café tipo

22 numa proporção de 20%. Novamente a escolha do café tipo 22 visa criar

um situação potencialmente mais dif́ıcil uma vez que este café só surge num

tipo de produto tornando-se portanto dif́ıcil combinar a produção do novo

blend com outros blends. Estão pois emuladas as condições de uma decisão

de caráter tático que se intui terá um impacto muito negativo nos planos de

produção em análise.

Na Tabela 5.6 apresentam-se os resultados da execução do modelo para

estas 6 instâncias com a alteração do blend do produto 6. Para facilitar

a análise são repetidos os resultados descritos na secção 5.3 com o blend

original. Os resultados são surpreendentes e mesmo contra-intuitivos. De

facto, para as instâncias com um horizonte temporal de 60 o valor da função

objetivo melhorou sempre, ao mesmo tempo que o gap da solução obtida

também diminúıa. Para duas das instâncias com um horizonte temporal

mais curto o valor da função objetivo manteve-se mas o gap baixou, e apenas

para a terceira destas instâncias houve um repercussão negativa na alteração

do blend associado ao produto 6: o problema deixou de apresentar uma

solução admisśıvel. Este comportamento confirma que não é posśıvel confiar

na intuição para tomar decisões deste tipo, dados os muitos efeitos cruzados

que elas implicam, comprovando a necessidade de uma ferramenta como

este modelo de programação matemática para apoiar decisões deste tipo e

âmbito, possivelmente estendendo o conjunto das instâncias usadas para a

validação das alterações propostas.
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Tabela 5.6: Resultados da alteração do blend do produto 6.

Instância

T E Q F.O. Gap (%)

Com o novo blend

10 20 1000 40000 40,2

10 20 2000 64000 37,8

10 20 3000 SSA

60 120 1000 127000 37,8

60 120 2000 177000 42,5

60 120 3000 244000 40,5

Com o blend antigo

10 20 1000 40000 59,0

10 20 2000 64000 47,8

10 20 3000 74000 53,5

60 120 1000 131000 42,7

60 120 2000 179000 46,3

60 120 3000 261000 46,3

SSA – Problema sem solução admisśıvel no tempo limite.





6

Conclusões e

Desenvolvimentos Futuros

Este trabalho foi estruturado em dois vetores. O primeiro vetor está rela-

cionada com a descrição do processo de produção de café, desde a etapa

de cultivo da planta até à distribuição do produto final. Foi assim com-

pilada informação que se encontrava dispersa em diversas áreas cient́ıficas,

relacionadas com aspectos económicos e agŕıcolas da indústria do café. Esta

estruturação da cadeia de abastecimento do café permitiu obter uma orienta-

ção para o desenvolvimento da segunda linha de investigação, que consistiu

numa abordagem através de métodos anaĺıticos e quantitativos para o apoio

à decisão no planeamento da produção de café. Foi utilizado para este fim

o caso de estudo de uma empresa localizada na região Norte de Portugal,

dedicada à torrefação de café. O seu processo de produção foi modelado,

implementado e testado usando ferramentas de programação matemática.

Para o desenvolvimento do trabalho, inicialmente no caṕıtulo 2 foi apre-

sentada e reconhecida a importância do café, desde a sua origem, que data

do ano 500 d.C. com a Lenda de Kaldi. Foram também referidos os traba-

lhos pioneiros relacionados com o café, importantes contribuições cient́ıficas

e botânicas que têm direccionado as investigações sobre a planta. Outros

aspectos poĺıticos, económicos e sociais relacionados com o grão foram expos-

tos na revisão da história do café, com a finalidade de destacá-lo como uma

das commodities agŕıcolas mais comercializadas nas bolsas de mercadorias

do mundo e, para os páıses produtores do grão considerados em desenvol-

vimento, o café tem sido um importante gerador de divisas. Foi também
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referida neste caṕıtulo a Organização Internacional do Café (OIC), uma en-

tidade dedicada exclusivamente aos assuntos relacionados com o grão e que

conseguiu unir os Governos exportadores e importadores para enfrentar os

desafios que o café coloca a ńıvel global. Os seus Convénios têm definido

objetivos na indústria do café para alcançar um equiĺıbrio entre a oferta e a

procura, assim como acções para enfrentar as dificuldades associadas com o

seu cultivo.

Após considerada a importância do café, na secção 2.4 foram enqua-

dradas as principiais formas do grão: café cereja, café verde e café indus-

trializado; dentro do conceito de perecibilidade. Aspectos como factores

f́ısicos, limiteis legais e valor do cliente foram os critérios utilizados para

esta classificação. Observou-se que a deterioração f́ısica do café é um factor

determinante na valoração pelo cliente e que se repercute na qualidade do

produto final.

A transformação e industrialização do café foram também descritas em

detalhe neste caṕıtulo. O processo foi dividido em três fases principais: do

cultivo ao café pergaminho; do café pergaminho ao café verde e do café

verde ao produto final. Esta descrição permitiu analisar as transformações

e requerimentos de cada uma das etapas e ressaltar a importância de cada

processo na definição da qualidade do produto final.

Com a descrição da etapa final do processamento do café, foi posśıvel

relacionar o processo de industrialização da empresa do caso de estudo.

Destacou-se a importância da torrefação, como uma fase crucial onde o

sabor e aroma do café são realçados. Nesta etapa é também obtido o perfil

espećıfico de cada mistura, considerado o “segredo” de cada empresa.

No caṕıtulo 3 foi estudada a cadeia de abastecimento do café, desde o

cultivo até à distribuição ao cliente final. Assim, num conjunto de publi-

cações recentes foram identificadas as abordagens na literatura relacionadas

com esta cadeia de abastecimento e o seu enquadramento nas cadeias de

abastecimento agŕıcolas em geral. Integrada neste caṕıtulo foi apresentada

um revisão de modelos para o planeamento da produção dado ter sido esta

a fase da cadeia de abastecimento tratada com detalhe no caṕıtulo 4.

No caṕıtulo 4 foi apresentado o processo de industrialização para a ob-

tenção de café torrado e móıdo. Com esta abordagem foram identificados os

elementos necessários ao planeamento da produção de café numa empresa

de torrefação e as decisões relacionadas com o processo produtivo, desde o
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enchimento dos silos até à embalagem do café. Questões formuladas pela

empresa, relativas às quantidades a produzir de cada uma das encomendas

no horizonte de tempo, assim como as quantidades e tipos de café a serem co-

locados nos silos, foram respondidas utilizando um modelo de programação

matemática que integrou essas mesmas questões. Foram também conside-

radas as restrições do processo em cada um dos estágios relacionados com a

torrefação do café. Foi também explorada a utilização do modelo de progra-

mação matemática no apoio a decisões de âmbito tático e estratégico, indo

para além das naturais decisões operacionais de planeamento da produção.

Um importante avanço no desenvolvimento do trabalho prendeu-se com

a criação das Medidas de Utilização de Capacidade dos estágios relaciona-

dos com o processo de torrefação na empresa do caso de estudo. São estes:

indicadores de utilização da capacidade dos silos, indicadores da utilização

dos silos por tipo de café, indicadores da utilização da capacidade do es-

tágio de torrefação, indicadores de utilização da capacidade da moagem e

indicadores de utilização da capacidade do estágio que executa a embalagem

com o respectivo tipo de embalagem. Estes indicadores permitiram medir,

num dado conjunto de encomendas e horizonte temporal, a percentagem de

ocupação da capacidade de cada estágio. Os indicadores podem também ser

utilizados por outras empresas adaptando as respectivas capacidades.

No que corresponde ao caṕıtulo 5 a confidencialidade da informação do

caso de estudo levou a utilizar dados mascarados para os testes computa-

cionais. Deve-se destacar que no processo de industrialização de café, as

informações de tempo e temperatura do processo de torrefação fazem parte

do “segredo” dos blends. Nesta etapa são obtidas as caracteŕısticas que mar-

cam a diferença de cada produto.

Assim, neste caṕıtulo aspectos relacionados com o planeamento da pro-

dução do café obtiveram também resposta com os resultados do modelo.

Respostas às questões relacionadas com as quantidades a produzir, quanti-

dades em inventário e quantidades em atraso em cada peŕıodo foram também

obtidas. Em alguns casos, contudo, o modelo de optimização apresentou

dificuldades na resolução, com tempos muito altos para obtenção de uma

solução admisśıvel ou não obtendo qualquer solução admisśıvel no tempo

dado.

Em relação aos resultados das medidas de utilização de capacidade, estas

serviram para analisar a eficiência e eficácia de cada um dos estágios do
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processo de torrefação de café. Verificou-se que o indicador de capacidade

dos silos por tipo de café é um bom indicador da dificuldade de resolução de

uma instância pelo CPLEX para além de demonstrar que o principal gargalo

do processo na empresa do caso de estudo se encontra nos silos utilizados

para o armazenamento do café no ińıcio do processo.

Neste caṕıtulo foi ainda feita uma análise de sensibilidade a alguns parâ-

metros mais relevantes do problema. Desde logo o horizonte temporal, mas

também ao número e capacidade dos silos. Este tipo de análise enquadra-se

numa utilização do modelo para a tomada de decisões estratégicas, como a

expansão da empresa, dimensionamento de instalações e compra de novos

equipamentos.

Apesar de centrado em decisões operacionais, este trabalho permite ainda

fornecer à empresa ferramentas para o apoio à decisão em questões relacio-

nadas com o ńıvel táctico, como a aceitação de encomendas e a introdução

de novos produtos que possam ser conciliados com os blends que já são pro-

duzidos pela empresa (e que são limitados pelo número de silos). Também

aqui foram feitas algumas experiências computacionais baseadas em casos

de uso selecionados e algumas conclusões retiradas.

Integrando os vários estágios, desde o consumo de matérias-primas à

entrega ao cliente final, seria posśıvel ainda analisar decisões relativas à

compra aos fornecedores, no contexto das reais necessidades da empresa, ou

seja, considerando as datas de entrega aos clientes finais.

Finalmente, o desenvolvimento deste trabalho permitiu aproximar a te-

oria e a prática. Os resultados obtidos com o modelo de planeamento da

produção foram bastante alinhados com as necessidades da empresa do caso

de estudo, permitindo assim apoiar a resolução de problemas do dia-a-dia de

produção. Foi igualmente posśıvel conhecer e compreender particularidades

adicionais do processo de torrefação de café que não foram incorporadas no

modelo optimização.

Para trabalhos futuros, podem-se considerar as fases de aquisição e ar-

mazenamento de matérias-primas e incorporar restrições relacionadas com

esta etapa. Outra linha de investigação estará na incorporação nesta ferra-

menta de técnicas de programação estocástica para avaliar as decisões que

maximizem o valor esperado da função objetivo, considerando múltiplos ce-

nários.
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cinética de congelación y la cinética de sublimación en extractos de
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Apêndice A

Resultados dos testes

computacionais

Tabela A.1: Resultados dos testes computacionais com um tempo limite

de 600 segundos.

Número de Quantidade Valor da

dias de Número de máxima por função Tempo

planeamento encomendas encomenda objetivo Gap (%) (segundos)

10 20 1000 40000 59,01 599,99

10 20 2000 64000 47,85 601,02

10 20 3000 74000 53,53 600,84

10 20 4000 SSA 600,00

10 20 5000 SSA 600,00

10 40 1000 SSA 600,19

10 40 2000 SSA 600,03

10 40 3000 SSA 600,00

10 40 4000 SSA 600,00

10 40 5000 SSA 599,99

10 60 1000 SSA 600,00

10 60 2000 SSA 599,99

10 60 3000 SSA 600,01

10 60 4000 SSA 599,98

10 60 5000 IMP 0,25

10 80 1000 SSA 599,99

10 80 2000 SSA 600,02

10 80 3000 IMP 0,30

10 80 4000 IMP 0,16

10 80 5000 IMP 0,14

Continua na página seguinte
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Tabela A.1 – continuação

Número de Quantidade Valor da

dias de Número de máxima por função Tempo

planeamento encomendas encomenda objetivo Gap (%) (segundos)

10 100 1000 SSA 599,99

10 100 2000 SSA 600,03

10 100 3000 IMP 0,27

10 100 4000 IMP 0,17

10 100 5000 IMP 0,23

10 120 1000 SSA 600,01

10 120 2000 IMP 0,25

10 120 3000 IMP 0,16

10 120 4000 IMP 0,16

10 120 5000 IMP 0,16

20 20 1000 10000 13,36 599,87

20 20 2000 15000 0,01 483,81

20 20 3000 18000 13,57 600,04

20 20 4000 20000 0,01 123,61

20 20 5000 19000 0,01 14,90

20 40 1000 52000 40,61 600,11

20 40 2000 70000 46,55 604,79

20 40 3000 93000 48,62 600,03

20 40 4000 121000 51,83 599,97

20 40 5000 SSA 599,95

20 60 1000 120000 38,14 600,85

20 60 2000 160000 35,92 601,33

20 60 3000 309750 60,82 600,14

20 60 4000 SSA 600,01

20 60 5000 SSA 600,02

20 80 1000 161000 42,48 600,19

20 80 2000 SSA 600,10

20 80 3000 SSA 600,02

20 80 4000 SSA 600,02

20 80 5000 SSA 600,02

20 100 1000 SSA 600,12

20 100 2000 SSA 600,15

20 100 3000 SSA 600,01

20 100 4000 SSA 600,01

20 100 5000 SSA 600,03

20 120 1000 SSA 600,15

20 120 2000 SSA 600,13

20 120 3000 SSA 600,02

20 120 4000 IMP 2,46

Continua na página seguinte
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Tabela A.1 – continuação

Número de Quantidade Valor da

dias de Número de máxima por função Tempo

planeamento encomendas encomenda objetivo Gap (%) (segundos)

20 120 5000 IMP 2,62

30 20 1000 8000 0,01 24,05

30 20 2000 14000 0,00 9,02

30 20 3000 11000 0,00 1,11

30 20 4000 14000 0,00 1,39

30 20 5000 30000 0,00 7,69

30 40 1000 22000 13,24 600,11

30 40 2000 31000 12,55 600,26

30 40 3000 39000 8,71 600,22

30 40 4000 46000 11,56 600,15

30 40 5000 46000 2,89 600,60

30 60 1000 72000 37,99 603,20

30 60 2000 101000 38,88 602,53

30 60 3000 126250 44,71 601,81

30 60 4000 157400 37,40 601,22

30 60 5000 SSA 600,13

30 80 1000 117000 36,19 601,48

30 80 2000 171000 39,57 601,58

30 80 3000 232900 42,73 602,89

30 80 4000 SSA 600,16

30 80 5000 SSA 600,09

30 100 1000 163000 40,65 603,03

30 100 2000 245166,6667 47,61 602,73

30 100 3000 SSA 600,15

30 100 4000 SSA 600,28

30 100 5000 SSA 600,22

30 120 1000 285500 50,91 605,62

30 120 2000 SSA 600,15

30 120 3000 SSA 600,17

30 120 4000 SSA 600,22

30 120 5000 SSA 600,17

40 20 1000 1000 0,00 0,59

40 20 2000 1000 0,00 0,42

40 20 3000 1000 0,00 0,42

40 20 4000 1000 0,00 0,36

40 20 5000 2000 0,00 0,44

40 40 1000 14000 9,44 600,13

40 40 2000 16000 5,19 600,11

40 40 3000 22000 0,01 32,18

Continua na página seguinte
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Tabela A.1 – continuação

Número de Quantidade Valor da

dias de Número de máxima por função Tempo

planeamento encomendas encomenda objetivo Gap (%) (segundos)

40 40 4000 21000 0,01 233,16

40 40 5000 34000 6,18 600,07

40 60 1000 38000 17,56 600,39

40 60 2000 48000 19,66 600,27

40 60 3000 69000 13,93 600,42

40 60 4000 74000 22,00 602,17

40 60 5000 119500 21,57 601,52

40 80 1000 60000 24,55 600,21

40 80 2000 85000 30,17 600,30

40 80 3000 111666,6667 24,76 600,21

40 80 4000 138500 27,34 601,73

40 80 5000 192100 35,51 603,87

40 100 1000 137000 44,77 604,73

40 100 2000 168000 39,88 600,63

40 100 3000 SSA 600,16

40 100 4000 SSA 600,14

40 100 5000 SSA 600,12

40 120 1000 203000 47,43 601,21

40 120 2000 269000 45,89 605,42

40 120 3000 SSA 600,20

40 120 4000 SSA 600,24

40 120 5000 SSA 600,19

50 20 1000 5000 0,00 39,42

50 20 2000 7000 0,00 42,68

50 20 3000 6000 0,00 39,92

50 20 4000 9000 0,00 28,42

50 20 5000 11000 0,00 37,47

50 40 1000 15000 26,50 602,69

50 40 2000 19000 33,08 600,92

50 40 3000 24000 23,08 602,39

50 40 4000 25000 33,10 600,28

50 40 5000 24000 18,92 600,69

50 60 1000 44000 39,05 602,13

50 60 2000 49000 31,53 601,67

50 60 3000 86000 45,36 600,50

50 60 4000 81500 36,97 602,82

50 60 5000 126750 44,54 603,12

50 80 1000 60000 36,67 605,01

50 80 2000 84000 35,87 604,98

Continua na página seguinte
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Tabela A.1 – continuação

Número de Quantidade Valor da

dias de Número de máxima por função Tempo

planeamento encomendas encomenda objetivo Gap (%) (segundos)

50 80 3000 100000 31,27 606,73

50 80 4000 140500 34,67 606,29

50 80 5000 201000 46,85 601,28

50 100 1000 97000 30,64 604,54

50 100 2000 127500 31,51 606,13

50 100 3000 187000 36,41 601,39

50 100 4000 205100 33,38 601,15

50 100 5000 SSA 600,21

50 120 1000 151000 43,92 606,43

50 120 2000 187500 41,39 604,90

50 120 3000 390800 57,48 603,11

50 120 4000 SSA 600,24

50 120 5000 SSA 600,25

60 20 1000 1000 0,00 38,25

60 20 2000 2000 0,00 36,61

60 20 3000 1000 0,00 37,89

60 20 4000 2000 0,00 45,75

60 20 5000 4000 0,00 39,28

60 40 1000 11000 3,03 602,62

60 40 2000 18000 15,96 607,96

60 40 3000 22000 5,56 601,30

60 40 4000 25000 0,00 325,79

60 40 5000 27000 10,84 603,97

60 60 1000 23000 16,84 600,90

60 60 2000 27000 8,22 602,86

60 60 3000 36000 13,64 609,43

60 60 4000 40000 4,84 605,21

60 60 5000 56000 17,66 603,90

60 80 1000 44000 29,67 615,99

60 80 2000 63000 28,11 601,25

60 80 3000 73400 26,53 611,21

60 80 4000 103000 34,23 606,71

60 80 5000 140000 42,88 604,36

60 100 1000 75000 40,29 605,96

60 100 2000 103000 36,49 603,48

60 100 3000 134000 36,69 602,13

60 100 4000 187400 44,57 604,16

60 100 5000 246800 49,82 607,66

60 120 1000 131000 42,71 601,44

Continua na página seguinte
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Tabela A.1 – continuação

Número de Quantidade Valor da

dias de Número de máxima por função Tempo

planeamento encomendas encomenda objetivo Gap (%) (segundos)

60 120 2000 179000 46,35 603,37

60 120 3000 261000 46,26 600,58

60 120 4000 SSA 600,24

60 120 5000 325666,6667 45,52 602,27
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