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Resumo 

A REFER, E.P.E., como entidade pública empresarial tem vindo a enfrentar desafios inerentes às 

exigências resultantes das políticas orçamentais restritivas em vigor. Neste contexto, a sua operação 

tem evoluído no sentido de se tornar o mais eficiente possível, pretendendo adotar melhores práticas 

de gestão, onde se enquadra o planeamento e gestão de materiais de manutenção.  

Na presente dissertação de mestrado procurou-se compreender as características das atividades de 

manutenção que influenciam o planeamento de necessidades de materiais e as questões que 

condicionam a formalização da política de gestão de stocks destes materiais.  

Com base na revisão bibliográfica construiu-se uma proposta de metodologia composta por quatro 

fases. Numa primeira fase foi elaborada a recolha e análise dos dados históricos dos materiais, 

seguindo-se classificação dos mesmos de acordo com o padrão de procura. A terceira fase é 

constituída pela previsão da procura, na qual foram aplicados o Alisamento Exponencial Simples, o 

Método de Croston e a Aproximação de Syntetos e Boylan.  

Por fim e de acordo com os resultados das fases anteriores foram aplicadas políticas de gestão de 

stocks, a heurística de Naddor, política de revisão periódica (T,s,S) e política uma de revisão contínua 

(s, Q) baseada num suplemento SAP. 

Concluiu-se a impossibilidade de ajustar os dados históricos a uma distribuição normal e reconheceu-

se a especificidade do problema em estudo que dificulta a determinação dos parâmetros de gestão 

da política de stocks. Contudo a aplicação da heurística de Naddor revelou resultados satisfatórios e 

que se enquadram na situação atual da empresa. 

 

 

Palavras- Chave: materiais de manutenção, classificação segundo o padrão de procura, previsão da 

procura, políticas de gestão de stocks. 
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Abstract 

REFER, as a state company, has faced challenges inherent to the requirements from the restrictive 

fiscal policies in Portugal. In this context, its operation has evolved to become as efficient as possible, 

intending to adopt better management practices, which involve planning maintenance materials. The 

company has an on-going project which aims to assess the accurate stock policies for maintenance 

materials. 

In this sense, the purpose of this study is the identification of the methods that can be used in the 

development process of a stock policy for REFER's maintenance materials. The literature's review 

allows the definition of a course of action as well as supporting the methodology for the 

resolution.  Initially, the data are gathered and analysed, followed by the classification of the materials 

according to demand pattern. The third phase consists in demand forecasting. And for that, three 

methods are applied: Simple Exponential Smoothing, Croston's method and Syntetos and Boylan 

approximation. Finally, two stock policies are tested: Naddor’s heuristics, which is a periodic review 

policy (T, s, S), and a continuous review (s, Q), based on a SAP supplement – MRP V1. 

The outcome of this study shows that is impossible to adjust the historical data to a normal 

distribution. It is also perceived the specificity of the problem under investigation that makes it difficult 

to establish the parameters which constitute the inputs to the stock policies. However, the application 

of Naddor’s heuristic showed satisfactory results and falls under the company's current situation. 

 

 

 

 

Keywords: maintenance materials, classification by demand pattern, demand forecasting, inventory 

management policies. 
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1. Introdução 

1.1. Contextualização do Problema  

Os sistemas de transporte têm um impacto relevante nos padrões de desenvolvimento regionais, na 

viabilidade económica, nas questões ambientais e garantem a subsistência de níveis socialmente 

aceitáveis da qualidade de vida das populações. Como tal, uma quantidade considerável de recursos 

é despendida pelos governos na gestão e desenvolvimento de serviços de transporte mais eficazes 

(Murray et al., 1998). 

Contudo, nos últimos anos tem-se assistido a uma tentativa de ajustamento dos desequilíbrios 

macroeconómicos e de carácter estrutural identificados em Portugal. Como resultado, tem vindo a 

verificar-se uma contínua redução da despesa e do investimento na Administração Pública.   

Desde 2011 que a REFER E.P.E, entidade pública empresarial responsável pela gestão da 

infraestrutura ferroviária nacional, passou a ter o seu orçamento inscrito no Orçamento de Estado. 

Como tal, existem hoje significativas restrições ao financiamento e investimento, o que gera desafios 

complexos, mas também impele a capacidade de otimização e racionalização dos meios e processos 

necessários à sua atividade. 

Segundo o Relatório de Gestão de 2013, a REFER confrontou-se com a necessidade de reduzir 

gastos e aumentar as receitas, determinou novas resoluções, das quais se destaca a transformação 

organizacional da empresa e do próprio Grupo. As estruturas organizacionais foram simplificadas, 

funções clarificadas e procurou-se focar as empresas participadas no negócio principal. O Grupo, no 

seu conjunto, procura evoluir progressivamente como uma comunidade empresarial que reconhece e 

promove a importância da partilha de conhecimento, de recursos e serviços de suporte. Procurando 

ainda ter um sistema e um controlo de gestão assentes em princípios e referenciais comuns, 

seguindo uma orientação estratégica concertada, para o alcance de objetivos coletivos. 

Algumas das medidas que têm vindo a ser implementadas no âmbito da redução de custos, no que 

diz respeito à gestão e exploração da Rede Ferroviária Nacional (RFN), são a internalização das 

atividades de inspeção e externalização da função de execução, recorrendo a concursos públicos e a 

reformulação da estratégia de manutenção (Relatório de Gestão REFER, 2011). 

A gestão e manutenção das infraestruturas ferroviárias revela-se dispendiosa e complexa, não só 

quando se trata da criação de novas infraestruturas, mas também na manutenção das já existentes, 

devido aos rígidos padrões de qualidade e segurança, à elevada especificidade dos materiais, à 

escassez de fornecedores, aos elevados tempos de aquisição, fornecimento e em alguns casos 

receção técnica dos materiais, entre outras vicissitudes. 

É neste contexto que surge a motivação para a realização da dissertação de mestrado que se 

desenvolve na Direção de Logística da REFER. O objetivo principal consiste na proposta de uma 

metodologia que auxilie a formalização das políticas de gestão de stocks dos materiais associados a 

ações de manutenção não programadas, que são normalmente decorrentes de atividades de 

inspeção da infraestrutura, razão pela qual as suas necessidades são difíceis de prever e planear. 
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1.2. Objetivos do Trabalho 

Em simultâneo com o início do desenvolvimento da presente dissertação de mestrado, teve início o 

Projeto Interno de Definição das Políticas de Stocks. Este projeto consiste, numa primeira fase, na 

formalização dos procedimentos de gestão de materiais de manutenção da empresa, sendo da 

responsabilidade do Departamento de Planeamento e Gestão de Materiais (PM-LG), inserido na 

Direção de Logística da REFER (DLG).  

O objetivo da presente dissertação é por isso a identificação de métodos passíveis de serem 

aplicados na formalização da política de gestão de stocks de materiais de manutenção da empresa. A 

concretização deste objetivo requer o desenvolvimento de uma proposta de metodologia com 

fundamentação científica e que será aplicada aos dados históricos disponibilizados pela REFER.  

1.3. Estrutura do Documento 

A estrutura da presente dissertação mestrado em Engenharia e Gestão Industrial descreve a forma 

como está organizada, denotando a linha metodológica da mesma. 

Capítulo 1 – Consiste no presente capítulo, onde é exposto o contexto e motivação do problema em 

análise, os objetivos da presente dissertação e a metodologia que será adotada na sua abordagem;  

Capítulo 2 – Corresponde à caracterização do problema em estudo. Será brevemente apresentada a 

história da Rede Ferroviária Nacional, seguindo-se a apresentação da REFER. É feita uma breve 

caracterização da DLG, descrevendo as entidades, estruturas, ferramentas e processos que lhe são 

inerentes, com particular atenção dedicada ao Departamento de Planeamento e Gestão de Materiais 

(PM-LG). Isto porque o estágio curricular que deu origem à presente dissertação de mestrado foi 

realizado neste departamento. O processo de planeamento de materiais é descrito. E é também 

fundamentada a necessidade de ter determinados materiais de manutenção em stock. Para isso, são 

identificadas as diferentes ações de manutenção existentes na REFER, bem como as três famílias de 

materiais da REFER – material de via, catenária e sinalização. O capítulo termina com a identificação 

das limitações no processo atual de planeamento e gestão de stocks do caso de estudo. 

Capítulo 3 – A revisão bibliográfica foi realizada com o intuito de identificar e estruturar as 

informações e metodologias existentes na literatura, que sustentem o estudo da problemática em 

análise na presente dissertação de mestrado. A revisão da literatura começa por uma breve análise 

das atividades de manutenção, focando-se depois na manutenção aplicada à gestão de 

infraestruturas ferroviárias. De seguida, são tecidas algumas considerações sobre os conceitos de 

material de manutenção e spare part com base na informação científica recolhida. 

A revisão da literatura debruça-se depois sobre a gestão de stocks e as suas diferentes fases, 

classificação de stocks, previsão da procura e políticas de gestão de stocks. Estando estas 

problemáticas intrinsecamente ligadas, foi necessário identificar na literatura os trabalhos que têm 

sido desenvolvidos sobre estas temáticas.  

Capítulo 4 – Corresponde à proposta de metodologia para a resolução do estudo de caso. Ao longo 

deste capítulo apresentam-se as diferentes fases que constituem a proposta de metodologia 
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desenvolvida, explicitando a sua relação com o problema em estudo, bem como a fundamentação 

teórica que sustenta a sua aplicação. A proposta de metodologia é constituída por quatro fases, 

sendo a primeira a recolha, análise e tratamento de dados,  a segunda a classificação de stocks, a 

terceira a previsão da procura e por fim a fase das políticas de gestão de stocks. 

Capítulo 5 – Neste capítulo é descrita a aplicação da proposta de formalização da política de gestão 

de stocks na REFER. Para tal são seguidas as fases propostas na metodologia descrita no capítulo 

anterior. 

Capítulo 6 – Consiste na análise e reflexão sobre os resultados das principais fases da metodologia 

proposta, que constituem os pilares do desenvolvimento de uma política de gestão de stocks: a 

classificação de stocks, a previsão da procura e a aplicação das políticas de gestão de stocks. 

Capítulo 7 – No sétimo e último capítulo apresentam-se as principais conclusões, dificuldades e 

propostas de trabalho futuro. 
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2. Estudo de Caso: REFER 

No presente capítulo pretende-se elaborar o enquadramento no qual a questão central de 

investigação se encontra inserida, através da descrição dos diferentes intervenientes e processos 

inerentes à consolidação de uma política de stocks. Desta forma, o capítulo iniciar-se-á com uma 

breve introdução à empresa, procedendo-se à descrição da DLG, em particular do PM-LG, do 

processo de planeamento e da caracterização dos materiais da REFER. 

As  informações apresentadas foram recolhidas no decurso do estágio curricular realizado no PM-LG, 

integrado na DLG, nomeadamente através da disponibilização de documentação interna da REFER, 

bem como pelo contacto com colaboradores de diferentes departamentos, em especial com a 

orientação e apoio da Dra. Marta Domingos e Engª. Isabel Pires do PM-LG. 

No entanto, importa referir que no dia 1 de junho de 2015 foi consagrada, na sequência do Decreto-

Lei nº 91/2015 de 29 de maio, a fusão ente a REFER, E.P.E e a Estradas de Portugal, S.A. (EP, S.A.) 

através da qual a REFER, E.P.E, incorpora, por fusão a EP, S.A., e é transformada em sociedade 

anónima, passando a denominar-se Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A). 

Contudo, aquando deste acontecimento tinham já decorrido oito meses desde o início do estágio 

curricular que permitiu a elaboração da presente dissertação. Todas as informações recolhidas, 

desde a estrutura, aos procedimentos, dados históricos e enquadramento do problema em estudo, 

dizem respeito à REFER. Acresce ainda que a efetiva restruturação, que deu origem à nova empresa, 

ocorreu na fase final da elaboração da presente dissertação. No futuro quaisquer soluções ou 

práticas que possam ser retiradas do desenvolvimento da presente dissertação terão aplicabilidade à 

nova IP, S.A.   

Por estas razões, considerou-se essencial manter a apresentação do estudo de caso de acordo com 

a estrutura da REFER e com o enquadramento inicial no qual foi identificado o problema em estudo, 

continuando-se por isso ao longo da presente dissertação a referir-se à empresa em estudo como 

REFER. 

2.1. Introdução à REFER  

O processo de construção dos caminhos-de-ferro de Portugal iniciou-se em 1853, por uma 

companhia inglesa, a Companhia Central dos Caminhos de Ferro em Portugal. Deu-se neste ano o 

princípio da expansão da RFN, a qual levaria meio século a ser concluída. A primeira viagem de 

comboio só veio a acontecer em 1856, entre Lisboa – Stª Apolónia e o Carregado.  

Em 1860 constituiu-se a primeira empresa portuguesa, a Real Companhia dos Caminhos de Ferro. 

Ao longo do tempo diversas empresas públicas e privadas estiveram envolvidas na construção e 

gestão da RFN. Tendo-se assistido à integração das mesmas em 1951 com a constituição da 

Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, que passou a ter a concessão única da RFN. Em 

1975, com a publicação do Decreto-Lei nº 205-B/175 a Companhia é nacionalizada, passando como 

tal a ser a empresa pública – Caminhos de Ferro Portugueses, E.P. (CP), entidade responsável pela 

gestão dos caminhos-de-ferro em Portugal e pela prestação dos serviços de transporte ferroviário.  
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Na sequência de um novo enquadramento legal, a 29 de Abril de 1997, foi criada a Rede Ferroviária 

Nacional – REFER E.P. Procedeu-se assim à separação da entidade que administra as 

infraestruturas que integram a RFN e a entidade que presta os serviços de transporte ferroviário, 

passando assim a ter-se um mercado liberalizado. Desta forma, a atividade da CP passou a estar 

restringida à exploração dos serviços de transporte. Tendo sido extintos o Gabinete do Nó Ferroviário 

de Lisboa, o Gabinete do Nó Ferroviário do Porto e o Gabinete de Gestão das Obras de Instalação do 

Caminho de Ferro na Ponte sobre o Tejo em Lisboa, que até então eram também responsáveis por 

funções que a REFER viria a desempenhar. 

A Rede Ferroviária Nacional – REFER, E.P.E, é uma entidade pública empresarial com personalidade 

jurídica, dotada de autonomia administrativa e financeira e de património próprio, estando sujeita à 

tutela dos Ministérios das Finanças e das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (Decreto-Lei 

n.º141/2008 de 22 de Julho, Artigo 2º). 

A REFER é a entidade responsável pelo serviço público de gestão da infraestrutura integrante da 

RFN, desenvolvendo a sua atividade de modo a assegurar e regular o contínuo fornecimento de 

transporte de passageiros e mercadorias, proporcionando ao mercado uma infraestrutura de 

transporte competitiva, segura e respeitando o meio ambiente (Relatório de Gestão REFER, 2014).  

A estrutura da REFER encontra-se dividida em duas áreas distintas e no entanto complementares: a 

gestão de infraestruturas e a área de investimentos. A gestão de infraestruturas abrange atividades 

como a gestão da capacidade1, a conservação e manutenção das infraestruturas ferroviárias e a 

gestão dos respetivos sistemas de comando e controlo da circulação. Por sua vez, a área de 

investimentos compreende a construção, a instalação e a renovação da infraestrutura.  

No que diz respeito à caracterização da Rede Ferroviária Nacional, que passou recentemente a ser 

supervisionada pela IP, S.A., esta tem uma extensão de 2 544 quilómetros (km) de linhas em 

exploração de um total 3 619 km, este último incluindo linhas exploradas, não exploradas e 

concessionadas. Um dos principais indicadores de nível de serviço é dado em km percorridos em 

comboio sendo que no ano de 2014 verificou-se uma circulação na ordem dos 36,9 milhões de CK, 

mantendo um índice de pontualidade global de 85% (Relatório de Gestão REFER, 2014). 

No que concerne às atividades logísticas, e numa ótica de otimização, a REFER tem vindo a procurar 

definir e afinar os seus procedimentos de planeamento e distribuição dos materiais (Relatório de 

Gestão REFER, 2014). E por essa razão, teve inicio o Projeto Interno de Definição das Políticas de 

Stocks. Este projeto, numa primeira fase, consiste na formalização dos procedimentos de gestão de 

materiais de manutenção da empresa e é da responsabilidade do Departamento de Planeamento e 

Gestão de Materiais (PM-LG), inserido na Direção de Logística da REFER (DLG), pelo que importa 

compreender a organização logística da empresa. 

 

                                                        
1 Capacidade da linha, abreviadamente Comboio.km ou CK. 
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2.2. Organização Logística da REFER 

A Direção de Logística da REFER (DLG), localizada na estação de Alcântara-Terra tem como missão 

assegurar a gestão do abastecimento, do fluxo de materiais, e outros bens e serviços necessários à 

atividade do Grupo REFER, desde a respetiva aquisição, contratação, armazenagem, distribuição até 

à valorização de materiais. Pretende-se que as necessidades dos clientes internos e externos sejam 

satisfeitas ao menor custo, no prazo certo e cumprindo padrões de qualidade estabelecidos (Manual 

de Gestão – DLG REFER, 2014). 

A estrutura organizacional da DLG (Figura 1) é constituída por 80 colaboradores distribuídos por 

cinco departamentos que trabalham em conjunto para o cumprimento da sua missão. 

Desde 2013 que têm vindo a ser efetuadas restruturações, e como resultado a DLG centralizou todos 

os processos de contratação, de aquisições e relacionados com a armazenagem, tendo em vista a 

otimização de custos diretos e indiretos, monetários e temporais. Esta medida permitiu à REFER 

possuir um maior controle sobre os gastos realizados, maior eficiência administrativa, facilitou a 

padronização dos processos e permitiu a obtenção de economias de escala. 

A estrutura da DLG é ilustrada na Figura 1 e é resultante das reestruturações que têm vindo a ser 

efetuadas, tal como anteriormente referido. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Figura 1 - Estrutura da Direção de Logística da REFER (Adaptado: Jornadas da Logística – REFER, 2014) 
 

O PM-LG é responsável pelo planeamento de materiais, pelo que será caracterizado no 

desenvolvimento da secção 2.3, uma vez que é este o departamento responsável pela formalização e 

implementação do projeto de definição de políticas de stocks, tema central da presente dissertação. 

O Departamento de Aquisições Centralizadas (AC-LG) é responsável pela aquisição de bens 

materiais e/ou prestação de serviços de valor inferior a 50 000 €. Por sua vez, o departamento de 

Contratação (CT-LG) é responsável pela contratação de prestação de serviços de valor igual ou 

superior a 50 000 € e empreitadas. Ambos os departamentos procedem a aquisições/contratações 

que se prolongam no tempo, alguns deles plurianuais, ou então pontuais, no caso dos materiais esta 

diferença contratual é definida pela PM-LG. 

O Departamento de Gestão de Armazéns (GA-LG) é responsável pela receção, armazenamento, 

preparação e entrega dos materiais para aplicação na infraestrutura. Com a reestruturação 
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promoveu-se a centralização da gestão dos Armazéns Regionais sob a responsabilidade da DLG. 

Anteriormente estes armazéns estavam a cargo de diferentes órgãos operacionais, que desenvolviam 

atividades de exploração e manutenção. 

O GA-LG é composto por três áreas que a REFER classifica por Operação Logística, Produção 

Logística e Operação de Resíduos. A primeira inclui a conferência dos materiais novos, o 

armazenamento de materiais, a sua movimentação e acondicionamento, a promoção da 

centralização de materiais dispersos, o registo da informação nos sistemas e a realização periódica 

de inventários nos armazéns. A Produção Logística diz respeito à produção, nomeadamente de 

soldadura de carril e de juntas isolantes coladas (JIC), gestão da entrega e recolha de carril novo e 

usado de acordo com as necessidades operacionais, manutenção de máquinas e equipamentos 

afetos à logística e receção técnica de materiais quando aplicável. A Operação de Resíduos garante 

a triagem e organização dos materiais usados e resíduos entregues no Centro Logístico do 

Entroncamento (CLE) e subsequente análise quantitativa e qualitativa tendo em vista a recuperação 

ou regeneração dos mesmos. 

Por último, o Departamento de Valorização de Materiais (VM-LG) tem como principal função 

encontrar soluções para os materiais usados, reutilizáveis e resíduos da empresa. Estes são 

classificados pela VM-LG através de um programa partilhado entre Direção de Manutenção (DMN), 

CLE e VM-LG, denominado eMur, no qual são dadas as entradas e saídas destes materiais e 

registadas as suas classificações. A valorização consiste na gestão dos materiais e equipamentos 

levantados 2  que foram classificados como excedentários, usados com ou sem potencial de 

reutilização na RFN ou como resíduos valorizáveis.  

2.2.1. Ciclos de Funcionamento da Logística   

Na REFER, a Logística Direta e a Logística Inversa funcionam em paralelo, dispondo dos mesmos 

meios (localizações, infraestruturas e equipamentos) e partilhando objetivos comuns, existindo dois 

ciclos logísticos distintos - Logística Direta e Logística Inversa representados no Anexo 1 – Figura 

A1.1. 

O ciclo de Logística Direta inicia-se com a identificação das necessidades existentes e elaboração de 

um plano para proceder à satisfação das mesmas, definindo stocks a afetar e quantidades a 

encomendar. De seguida, as necessidades de aquisição são transmitidas ao AC-LG que procede à 

aquisição do material. Por último, o fornecimento às entidades que requereram os materiais é 

igualmente parte integrante da Logística Direta, o que envolve a decisão de onde localizar os stocks e 

a disponibilização dos meios de transporte necessários, para que os materiais sejam entregues no 

local acordado. 

                                                        
2 Levantamento de materiais e equipamentos: Diz-se “levantar a via”, significa retirar materiais da linha quando 

chegam ao fim do seu ciclo de vida,  ou se pretende fazer uma renovação.  
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Comum à Logística Direta e Inversa, são os armazéns, que têm a responsabilidade de gerir o espaço 

e atualizar as informações relativas ao stock no sistema SAP, partilhado entre os intervenientes do 

processo. 

O ciclo de Logística Inversa está relacionado com o levantamento de materiais aplicados, onde se 

incluem materiais obsoletos, respetiva valorização para futura reutilização ou alienação e 

monitorização do seu acondicionamento. É um ciclo de grande significância para a REFER, uma vez 

que a alienação de materiais usados e resíduos economicamente valorizáveis é fonte de criação de 

valor para a empresa.  

2.2.2.  Armazéns  

A REFER possui atualmente um armazém central, no CLE e cinco Armazéns Regionais (AR) 

distribuídos pelo norte, centro e sul do país (Ermesinde, Coimbra, Alcântara-Terra, Casa Branca e 

Faro), existem ainda cerca de 50 depósitos atribuídos à DMN. No Anexo 1 – Figura A1.2 pode 

observar-se a localização do CLE e a distribuição dos AR no território nacional.  

• Complexo Logístico do Entroncamento (CLE) 

O CLE é um espaço logístico de 64 ha, composto por um conjunto de armazéns, inserido no 

Complexo Ferroviário do Entroncamento. Não obstante a principal função ser a de armazenamento, 

no CLE garantem-se as seguintes atividades: 1) Receção de materiais; 2) Preparação de Carril; 3) 

Creosotagem3 de travessas de madeira; 4) Preparação de travessas; 5) Preparação de travessas de 

betão para reaplicação; 6) Manutenção do complexo; 7) Atividades administrativas. Este complexo 

possui acessibilidades rodoferroviárias, facilitadoras da entrada e saída de materiais, potenciando o 

seu grau de operacionalidade. 

• Armazéns Regionais (AR) 

Os Armazéns Regionais existem não só por razões históricas, uma vez que advêm da antiga 

estrutura da organização em que a gestão de stocks se encontrava dividida pelo território nacional, 

não existindo uma centralização de operações e processos, mas também devido à forma como a 

DMN tem as suas equipas distribuídas e atual estrutura das atividades que realizam. 

• Depósitos 

Um depósito consiste num espaço físico registado em SAP, para alocação de materiais existentes 

num ou mais locais de concentração. Existem cerca de 50 depósitos, cuja localização é definida 

tendo em conta a proximidade dos locais de aplicação e/ou levantamento de materiais. Os depósitos 

são constituídos como suporte às atividades de manutenção ou obras, o objetivo é que os materiais 

sejam posteriormente transferidos para o local onde vão ser aplicados.   

                                                        
3 Creosotagem - processo aplicado às travessas de madeira que usa o composto químico creosoto para as 

proteger contra a humidade e corrosão, conferindo-lhes a cor negra que lhes é característica. 



 9 

Os depósitos podem ser internos ou externos, nos primeiros são armazenados materiais que se 

destinam às ações a executar com recursos internos, nos depósitos externos, criados em função dos 

contratos ativos, gerem-se os materiais para aplicação em ações a executar por prestadores de 

serviços ou empreiteiros. No entanto é de salientar que todo o material pertence à REFER e a sua 

utilização é monitorizada em SAP. 

2.2.3.  Transportes  

No que diz respeito ao transporte dos materiais, os meios existentes na REFER são um camião da 

DLG que transporta materiais para os AR, um comboio com pórticos de carga e descarga e uma 

carrinha para transporte de materiais com menor dimensão. A DMN possui uma frota de carrinhas. 

Mas a grande maioria dos materiais é transportada pelos prestadores de serviços. As saídas de 

materiais dos armazéns podem ser feitas por via ferroviária ou rodoviária, o que diferencia a via pela 

qual o transporte de materiais é feito são as características dos materiais e o destino dos mesmos.  

2.3. Planeamento de Materiais  

O planeamento é uma função que não se restringe ao PM-LG. O planeamento é transversal a toda a 

cadeia de abastecimento, isto é desde que é detetada uma necessidade, passando pela procura de 

potenciais fornecedores, pela produção, entrega de materiais, armazenagem, até à valorização ou 

retorno de materiais. No entanto, todas as atividades de planeamento realizam-se em concordância e 

com o acompanhamento do PM-LG. 

Os inputs do planeamento dependem da identificação de necessidades de materiais por parte de toda 

a empresa. Esta identificação pode distinguir-se nos diferentes tipos de planeamento de acordo com 

as ações que lhe são subjacentes. 

2.3.1. Necessidades de materiais planeáveis e não planeáveis  

Tal como referido anteriormente a atividade da REFER encontra-se estruturada em duas áreas 

complementares, o Investimento e a Gestão da Infraestrutura. O Investimento abrange a construção, 

instalação e renovação da infraestrutura, atividades abreviadamente referidas como Obras, a Gestão 

da Infraestrutura compreende a conservação e a manutenção da mesma, atividades comummente 

referidas como Manutenção. Existem diversas necessidades de materiais comuns a ambas as áreas, 

no entanto, para as obras é possível criar um plano de necessidades, mas para a maioria das 

atividades de manutenção as necessidades são difíceis de prever. 

De forma a explicitar a principal diferença entre Obras e Manutenção, no que diz respeito à 

possibilidade de planear as necessidades de material destas atividades será adotada a seguinte 

classificação: ações com necessidades planeadas e ações com necessidades não planeadas.  

As obras são ações com necessidades planeadas, ou seja, são objeto de um planeamento de longo 

prazo e, como tal, aquando da realização do projeto são identificados os materiais necessários. 

Alguns exemplos de obras são: empreitadas de remodelação de estações ou a duplicação ou 
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quadruplicação de via. Podem existir diversas obras a decorrer em simultâneo e para cada uma é 

elaborado um plano de necessidades de materiais e desencadeado o processo da sua aquisição.  

Quando os materiais para obras são rececionados no CLE, apesar de entrarem no stock, ficam afetos 

à obra requisitante, sendo posteriormente direcionados para a frente de obra ou para um depósito 

conforme acordado entre o CLE e o responsável de obra. Neste sentido, no presente estudo não se 

terá como objeto os materiais planeados para obras, mas sim os que constituem as necessidades 

não planeadas e que a REFER considera necessário que existam em stock. 

Note-se que existem na manutenção ações com necessidades planeadas e ações com necessidades 

não planeadas. De acordo com os manuais de manutenção desenvolvidos pela REFER e que 

sistematizam o conhecimento relativo às diferentes atividades de manutenção, existem as seguintes 

tipologias de manutenção: 

•  Manutenção Preventiva Sistemática – MPS  

Atividade de inspeção e execução baseada em roteiros de ações pré-definidas, devidamente 

calendarizadas em plano anual e adaptadas à especificidade de cada equipamento. São na sua 

grande maioria ações com necessidade não planeadas, pois só durante a inspeção é que se deteta a 

necessidade de substituir alguns materiais. Podem, no entanto, ocorrer situações de exceção, em 

que à partida já se conhece os materiais a aplicar/consumir, como por exemplo a lubrificação de 

juntas de carril. 

• Manutenção Preventiva Condicionada – MPC  

Atividade de execução desencadeada em função do resultado de inspeções aos equipamentos e 

respetivo diagnóstico. Se devidamente planeada em programa de execução e de acordo com as 

prioridades estabelecidas, é uma MPC de Longo Prazo (MPCLP). Caso o horizonte temporal seja 

mais curto e por isso as necessidades não sejam passiveis de prever, trata-se de uma MPC de curto 

prazo (MPCCP). 

• Manutenção Corretiva – MC  

Atividade de execução desencadeada em função de necessidade imediata de reparação de avaria. 

Pelas suas características esta intervenção não é sujeita a planeamento.  
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Na Figura 2, encontram-se esquematizados os diferentes tipos de ações referidos bem como a área 

de atividade da qual fazem parte. 

Figura 2 - Ações que constituem as Necessidades Planeadas e as Não Planeadas e respetiva área de atividade 

 

Tal como é esquematizado na Figura 2, a MPCLP é uma ação com necessidades planeáveis. 

Tipicamente são ações de maior dimensão e que correspondem a maiores necessidades de 

materiais, como tal implicam uma programação e planeamento de longo prazo, onde se inclui o 

planeamento das necessidades de materiais e por isso estão inseridas no Plano de Atividades e 

Orçamento4 (PAO). Por sua vez, nas ações de MPS poderão existir casos em que as necessidades 

são passíveis de ser planeadas e outras não. Para as restantes ações de manutenção não é possível 

planear as necessidades, uma vez que são, na sua grande maioria, decorrentes de inspeções 

realizadas pelas equipas da DMN. Esta ações decorrem do diagnóstico do estado da infraestrutura, 

atuando-se de modo a restabelecer os elementos constitutivos e os parâmetros nominais, sempre 

que são detetadas irregularidades ou por acidentes/falhas.  

2.3.2. Processo de Planeamento de Materiais  

O processo de planeamento de materiais é da responsabilidade do PM-LG (Anexo 2 – Figura A2.1) e 

inicia-se com a análise das necessidades de materiais identificadas pelos órgãos requisitantes, sendo 

os principais a Direção de Estratégia e Desenvolvimento da Rede (DER), a Direção de Operações 

(DOP) e a DMN, sendo que este estudo incidirá sobre os materiais requisitados pela DMN, como já 

foi referido anteriormente. Após esta identificação, o PM-LG integra e valida as necessidades 

solicitando, se necessário informação adicional e correções. De seguida, é confrontada a quantidade 

dos materiais solicitados, com os stocks e quantidades em processo de aquisição. 

Por fim, caso não exista stock do material, verifica-se se existe ou não contrato que abranja os 

materiais necessários, efetuando-se um pedido de entrega caso exista ou um novo contrato/aquisição 

                                                        
4  Plano trianual da REFER que identifica as atividades planeadas para as diversas áreas e respetiva 

orçamentação. 
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no caso contrário. Um pedido de entrega é um documento que é efetuado em SAP via eContratos5, e 

enviado ao fornecedor, no qual são descritos os materiais, previstos em contrato, que a REFER 

pretende encomendar nesse momento. Os contratos estabelecidos com fornecedores podem ser de 

uma única entrega, mas também podem ser um contrato que se prolonga ao longo do tempo, que 

neste caso permite a emissão de vários pedidos de entrega até ser encomendada a totalidade de 

materiais prevista contratualmente.  

Não existindo contrato, é desencadeado o processo de aquisição que se inicia com a Fundamentação 

do Pedido de Contratação, documento que inclui um conjunto de informações relevantes, tais como a 

natureza à qual o pedido de contratação se refere, o enquadramento do pedido, a fundamentação da 

iniciativa, a duração, o valor e o orçamento, entre outras.  

Em qualquer dos casos, após o envio do pedido de entrega ou da Fundamentação do Pedido de 

Contratação é criado pelo PM-LG um mapa com as datas previstas de disponibilidades, com base 

nas informações disponibilizadas pelo AC-LG. Este documento é partilhado com a DMN e com a GA-

LG e vai sendo atualizado sempre que exista nova informação sobre a disponibilidade dos materiais. 

2.3.3. Ferramentas de planeamento 

Na elaboração do planeamento, a PM-LG recorre a diversas ferramentas de análise, de registo de 

informação, de programação e de apresentação. As ferramentas mais utilizadas e importantes na 

elaboração do planeamento são o eMateriais, o SAP e as aplicações do Microsoft Office, 

principalmente MS EXCEL. O eMateriais é suportado pelo próprio SAP, ou seja é um “front-end” 

deste último. Permite o registo das necessidades de materiais por diferentes órgãos da REFER e 

auxilia a gestão de materiais e dos armazéns na gestão das reservas6 e abastecimento de materiais 

para armazéns, depósitos e obras. Os inputs associados são a criação, modificação e eliminação das 

reservas de materiais. Os outputs são a sincronização das reservas criadas, de forma a aferir as 

quantidades já fornecidas e os dados mestre dos materiais. O SAP é constituído por vários módulos e 

permite ao PM-LG aceder a diversas informações importantes para a análise das necessidades. 

Neste momento, perspetiva-se o desenvolvimento de melhorias em algumas ferramentas, no que diz 

respeito às utilizadas pelo PM-LG são sobretudo no eMateriais e procedimentos para stocks SAP, 

bem como o desenvolvimento de uma ferramenta de gestão de stocks (Manual de Gestão Logística – 

Direção de Logística REFER, 2014).  

2.4. Caracterização de Materiais 

Os materiais da REFER podem ser classificados genericamente em dois grupos, os materiais Core e 

Não Core. Os materiais Core são aqueles que estão diretamente relacionados com atividade da 

                                                        
5 Aplicação informática desenvolvida na REFER que agrega toda a documentação relativa a um processo de 

aquisição/contratação à medida que vai passando pelos diferentes intervenientes (PM-LG, Departamento 

orçamentação, CT-LG/AC-LG, diretor da Logística, Concelho de Administração, etc). 
6 Terminologia usada pelo SAP para referir um pedido de materiais. 
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REFER, ou seja os materiais de aplicação ferroviária, que se distinguem em três famílias, também 

designadas especialidades: via, catenária e sinalização. Por sua vez, os materiais Não Core são os 

que apoiam indiretamente a atividade principal da REFER, como por exemplo material de escritório, 

fardamentos, entre outros. Ao longo do ciclo de vida a classificação dos materiais, core ou não core, 

passa de novo a usado e/ou a resíduo. No material usado pode distinguir-se entre reaplicável (com 

possibilidade de reaplicar na via-férrea) ou reutilizável (para usar noutras aplicações que não 

ferroviárias), podendo ou não necessitar de alguma transformação, recuperação ou regeneração. Por 

fim, os resíduos resultam de materiais que não podem vir a ser reaplicados. Na grande maioria das 

vezes são transformados em partes de menor dimensão para se proceder à sua alienação. 

O projeto de definição de políticas de gestão de stocks da REFER, tem como objeto de estudo os 

materiais de manutenção, que fazem parte dos materiais Core da empresa, pelo que na presente 

dissertação de mestrado serão estes os materiais estudados. Na presente secção irá proceder-se à 

caracterização destes materiais, bem como a uma breve apresentação quantitativa que demonstra a 

representatividade e importância de cada uma das famílias de materiais na empresa. 

2.4.1. Materiais de Manutenção 

Os materiais de manutenção da REFER não se distinguem fisicamente dos materiais para obras de 

investimento. Enquanto estão em stock, é realizada uma distinção baseada na intenção de aplicação 

aquando da aquisição dos mesmos.  

Material de via é a designação usada para os materiais e equipamentos da via-férrea. Os principais 

materiais de via são carril, travessas, aparelhos de mudança de via, fixações, materiais de ligação, 

entre outros. De forma simplista a catenária é a denominação dada ao conjunto de componentes que 

estão suspensos sobre a linha férrea. São estes componentes colocados sobre a linha que permitem 

que os comboios sejam alimentados por energia elétrica. Os principais materiais de catenária são 

cabos e fios, tubos, elementos de aperto, estruturas para suporte dos outros materiais, isoladores, 

entre outros. Por último, a sinalização consiste num sistema constituído por materiais com diferentes 

tipologias, correspondentes a diversas tecnologias, que transmitem indicações aos comboios, 

destinadas a garantir a segurança da circulação ferroviária. 

A REFER é responsável pela aquisição direta de todos os materiais de via e catenária destinados à 

manutenção das infraestruturas. Os pedidos de materiais, respetivo planeamento, bem como o 

processo de aquisição está atualmente centralizado na DLG. Por sua vez, nem todos os materiais de 

sinalização são adquiridos pela REFER, alguns são adquiridos diretamente através dos contratos de 

prestação de serviços de manutenção.  
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A representatividade do consumo de cada uma destas famílias em valor monetário apresenta-se na 

Figura 3: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Figura 3 - Distribuição do consumo por grupo de material entre 2010-2014 
 

Na Figura 3 verifica-se que o consumo de materiais teve um acentuado decréscimo entre os anos de 

2011 e 2012. Esta situação é explicada pelo facto de em 2012, com o Plano Estratégico dos 

Transportes (PET) terem sido canceladas as grandes obras de investimento. Os elevados consumos 

verificados no material de via (Figura 3) correspondem às obras que existiram em 2010 e em 2011. 

Pode assim concluir-se, que os consumos verificados entre 2012-2014 devem-se essencialmente a 

atividades de gestão da infraestrutura, área na qual as ações de manutenção estão inseridas e que o 

material de via é sempre o que apresenta maiores consumos em termos monetários. 

No que diz respeito aos níveis de stock (em valor monetário) da REFER no final de cada ano, 

apresenta-se na Figura 4 a percentagem destes níveis por grupo de material. 

Como referido anteriormente, nesta análise não é feita a distinção entre investimentos e gestão da 

infraestrutura. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 – Distribuição do stock por grupo de material entre 2010-2014 

 

O grupo de materiais com maior representatividade, quer no consumo quer nos stocks, é o material 

de via, pois é o que tem mais valor na rede ferroviária. Isto significa que qualquer alteração de 
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planeamento que afete material de via tem um grande impacto nos níveis de stock da REFER. Algum 

deste material tem restrições técnicas relativamente ao local de aplicação, pelo que foi adquirido 

especificamente para determinada obra. Com o cancelamento das mesmas, que ocorreu em 2011, 

este material ficou em stock e dificilmente terá rotação até que se reinicie uma fase de investimento 

na infraestrutura ferroviária. Note-se que alguns materiais, nomeadamente aparelhos de via, são 

muito específicos e apenas podem ser aplicados no local para onde foram projetados.  

Na Figura 4, o grupo catenária é o segundo com maiores níveis de stock (na ordem dos 4 a 11%), 

sendo que o seu crescimento resultou de um reconhecimento em inventário destes materiais no ano 

de 2012. No que diz respeito aos materiais de sinalização, os níveis de stock são comparativamente 

muito inferiores aos restantes, no entanto têm vindo a aumentar, passando de 1% em 2010 e 2011 

para 2% (2012), 4% (2013) e 5% (2014), isto porque alguns dos materiais antes fornecidos via 

prestação de serviços passaram a ser adquiridos pela REFER. 

A diminuição de investimento já evidenciada na análise dos consumos, reflete-se também na rotação 

dos stocks (Tabela 1), que para todos os materiais reduz a partir de 2011. As diferenças de rotação 

entre as famílias de materiais, na maioria dos casos, explicam-se pela própria tipologia de material e 

de aplicação a que se destina. 

Tabela 1 – Rotação de stock por grupo de materiais e do stock total entre 2010-2014 
 

 

 

No que diz respeito à catenária os materiais em stock são essencialmente para aplicação na 

manutenção, nomeadamente MPS e MC, uma vez que para as MPCLP ou obras, que representariam 

um elevado consumo de material, os materiais são adquiridos diretamente por 

empreiteiros/prestadores de serviços. 

Quanto à sinalização, tem verificado um crescente número de materiais desta especialidade a serem 

comprados pela REFER, no entanto, a maioria dos materiais ainda é adquirido via prestador de 

serviços. Desta forma, apenas os materiais que se pretendem aplicar no imediato são adquiridos pela 

REFER, o que proporciona uma elevada rotação dos mesmos, na prática, a maioria destes materiais, 

pelo menos os de maior valor, não são adquiridos para stock. 

Por último, no que diz respeito aos materiais de via, existem duas realidades distintas. Materiais de 

grande dimensão e de maior valor, alguns deles com aplicação específica para uma localização na 

via ou aplicáveis maioritariamente em MPCLP e materiais de pequena dimensão e valor, mais 

utilizados na manutenção corrente (MPS e MC), cujos consumos não são expressivos quando 

comparados com os restantes materiais de via. 

GRUPO 2010 2011 2012 2013 2014
Catenária 0,12 0,15 0,07 0,03 0,04
Sinalização 1,72 3,14 1,10 0,42 0,41
Via 0,94 0,85 0,12 0,20 0,14

Stock	  Total 0,90 0,84 0,13 0,18 0,14
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2.4.2. Material de uso corrente 

Existem materiais core cuja aplicação no âmbito da manutenção tem alguma regularidade e, como 

tal, com a sua aquisição a REFER não incorre no risco de esse stock não ter rotação. No âmbito do 

desenvolvimento do projeto interno da REFER de definição de políticas de gestão de stocks estes 

materiais são designados como material de uso corrente, uma vez que o seu consumo é sistemático. 

Pretende-se definir um stock de funcionamento para estes materiais de uso corrente, uma vez que 

não é viável que seja feita uma identificação precisa das quantidades necessárias decorrentes de 

toda e qualquer atividade de manutenção. Numa situação concreta de MPS as necessidades de 

materiais são identificadas no momento da inspeção. Identificando-se a necessidade de materiais 

além dos que a equipa de manutenção transportou consigo no momento, é criada uma MPCCP. 

Portanto, é necessário garantir a existência de stocks para este tipo de atividades, apesar de não ser 

possível identificar claramente as quantidades necessárias a priori. A inexistência de determinados 

materiais em stock atrasa ou impossibilita a realização de algumas destas ações de manutenção. 

O PM-LG pretende que a DMN identifique os materiais que têm maior utilização nas atividades de 

manutenção já referidas, para que a ausência dos mesmos não seja impeditiva da manutenção da 

infraestrutura. Foi então criado o conceito de Stock de Funcionamento, que é definido internamente 

como stock de material de uso corrente cuja aplicação está prevista para um quadrimestre, ou outro 

ciclo definido pelas equipas de manutenção. 

2.5. Limitações do planeamento e gestão de materiais 

Neste ponto, pretende-se descrever algumas condicionantes, externas e internas com que a REFER 

se depara, no âmbito do planeamento e gestão de materiais. Algumas questões aqui descritas 

enfatizam a necessidade de promover e formalizar a gestão de stocks, especialmente para os 

materiais de manutenção da REFER. 

• Mercado 

A exclusividade de fornecimento de alguns materiais por parte de fornecedores é uma das 

condicionantes que a REFER tem procurado solucionar. A questão problemática que se coloca é a 

existência de patentes ou exclusividade de conhecimento técnico associadas a algum tipo de 

tecnologia específico. No entanto, há outras razões para a escassez ou limitação de fornecedores 

que não se prendem com a exclusividade técnica, mas pela pouca atratividade do mercado de 

materiais ferroviários. Desde logo, os meios de produção de alguns materiais são muito exigentes, 

obrigando à criação de moldes ou linhas de produção específicas, sendo necessário um elevado 

investimento, cujo retorno, num mercado como o português (de pequena dimensão e em que existe 

apenas uma empresa de gestão da infraestrutura ferroviária), não é atrativo.  

Uma outra questão, relacionada com a anterior, coloca-se quando as quantidades solicitadas são 

muito reduzidas, não justificando sequer o custo da sua produção para o fornecedor. Neste sentido 

alguns fornecedores podem exigir por isso quantidades mínimas de encomenda de forma a justificar 

em termos económicos todo o complexo e moroso processo de produção. Acresce ainda, a esta falta 
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de atratividade o facto de por vezes ser determinado que a qualidade dos materiais é da 

responsabilidade dos fornecedores. 

A resposta do mercado está também condicionada à informação que a REFER ou entidades de 

regulamentação nacional ou internacional disponibilizam e exigem.  

• Especificações dos materiais 

São identificados pela REFER diversos problemas relacionados com as especificações dos materiais, 

que, no limite, conduzem a enganos na aquisição de materiais, ao aumento de custos, à inexistência 

de fornecedores e/ou limitação da concorrência, à morosidade na receção dos materiais e ao 

aumento dos prazos de aquisição e fornecimento. 

Desde já, os problemas identificados vão desde a falta de desenhos técnicos/especificações para 

alguns materiais, erros, insuficiência ou desatualização dos mesmos, dependência de entidades 

externas para a execução das especificações. 

Note-se ainda que alguns materiais atingem a sua obsolescência antes do final do ciclo de vida, pois 

surgem no mercado, e são adotados pela empresa, novos materiais substituindo os que ainda 

poderiam ser aplicados. Existem ainda materiais com função subsidiária em relação a outros, o que 

pode implicar uma duplicação de stocks para uma mesma função. 

Ligada às especificações técnicas está também a questão da receção técnica. Existem diversos tipos 

de receção técnica, cujos processos obedecem a exigências de normas internas e externas e que por 

vezes se traduzem no aumento do tempo de espera pelo material. 

• Contratação pública 

Todos os procedimentos de aquisição de serviços e bens da REFER são feitos ao abrigo do Código 

dos Contratos Públicos (CCP), seguindo os princípios de transparência, igualdade e concorrência. 

Existem condicionantes de ordem jurídica que determinam a maioria dos prazos das diferentes fases 

dos procedimentos de aquisição. 

Estas questões são claramente relevantes na tomada de decisões por parte da REFER relativas aos 

níveis de stock dos materiais de manutenção. Uma vez que o lead time, tempo entre a identificação 

da necessidade e a receção do mesmo, é um input importante na definição das políticas de stocks a 

serem aplicadas. 

No que diz respeito aos procedimentos de aquisição dos materiais de manutenção em estudo na 

presente dissertação de mestrado, os mesmos podem ser adquiridos via ajuste direto ou concurso 

público. De acordo com o art.º 112 do CCP o ajuste direto é “o procedimento em que a entidade 

adjudicante convida diretamente uma ou várias entidades à sua escolha a apresentar uma proposta, 

podendo com elas negociar aspetos de execução do contrato a celebrar”, por sua vez, o concurso 

público permite que qualquer entidade apresente uma proposta ao procedimento publicitado pela 

entidade adjudicante.  
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• Variabilidade da procura 

A maior condicionante interna é, no entanto, a própria variabilidade da procura dos materiais. Esta 

variabilidade resulta da natureza das ações em que os materiais são aplicados. A REFER privilegia a 

MPC, o que implica uma acentuada imprevisibilidade das condições dos materiais já aplicados e da 

necessidade de substituição dos mesmos, pois está dependente por exemplo de condições 

atmosféricas, exposição à poluição, frequência de passagem de comboios, tipo de comboios em 

circulação, entre outros. 

Assim, o planeamento de necessidades é bastante precário. É por isso comum existirem sucessivos 

pedidos extra, ou seja, depois de terem sido identificadas as necessidades que integram o plano 

anual surgem frequentemente novos pedidos de materiais. A existência de pedidos extra é ainda 

mais grave quando os processos de aquisição já estão em curso. Acresce a este problema o facto de 

não estar definido um modelo de previsão de necessidades de materiais, sendo que cada interlocutor 

pode identificar de forma diferente as suas necessidades de materiais. 

• Gestão da Informação 

Uma das questões essenciais para o planeamento e gestão de materiais é a qualidade da informação 

disponível para suportar as decisões necessárias relativas ao stock. 

Não existindo no passado um sistema de registo dos materiais aplicados pela manutenção na RFN, 

não é possível identificar com precisão e prever através desta informação as necessidades estimadas 

da manutenção. As necessidades de materiais de manutenção só são identificadas através de 

inspeções e do conhecimento empírico das equipas de manutenção, o que dificulta esta previsão. 

Esta situação tenderá a ser corrigida pelo facto de se ter implementado em 2012 uma aplicação 

utilizada pela manutenção para registar todos os consumos/aplicações de materiais. No entanto, 

existem ainda algumas limitações à utilização da informação que esta aplicação permite obter, como 

por exemplo: apenas serem identificados os materiais que são adquiridos diretamente pela REFER, 

ou seja, excluem-se a maioria dos materiais usados e todos os materiais que são adquiridos através 

da prestação de serviços de manutenção. 

Seria útil ter também uma forma de cativação efetiva do material reservado para ações específicas da 

manutenção. Desta forma seria possível a distinção da área a que o material em stock pertence, ou 

seja se é material para gestão da infraestrutura (manutenção) ou para obras. 
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2.6. Conclusões do Capítulo 

No presente capítulo a REFER foi apresentada para uma melhor compreensão do enquadramento da 

problemática em estudo. 

A REFER presta o serviço público de gestão da infraestrutura integrante da rede ferroviária nacional, 

sendo-lhe conferido o direito de cobrar tarifas pela utilização das infraestruturas. Esta atividade 

assegura o relacionamento comercial com as empresas de transporte ferroviário e o mercado em 

geral, disponibilizando serviços ferroviários adaptados às expetativas dos operadores e de acordo 

com critérios imparciais e transparentes (Relatório de Gestão REFER, 2014). 

Na realização do presente capítulo foi possível compreender que o PM-LG tem a sua missão de 

planeamento restringida aos inputs disponíveis na empresa. O que significa que não há possibilidade 

de efetuar um planeamento efetivo de necessidades de materiais por parte deste departamento. Na 

realidade, o resultado do processo de planeamento é uma integração e análise das necessidades 

identificadas por outros órgãos que despoleta a identificação de necessidades de aquisição e de 

entrega/afetação dos materiais em stock. 

Foram identificadas a diferença entre obras e ações de manutenção, a distinção entre necessidades 

de materiais planeáveis e não planeáveis e ainda caracterizados os diferentes grupos de materiais 

existentes. Permitindo assim compreender a necessidade identificada pela REFER de ter em stock 

materiais de manutenção que são utilizados em algumas das ações de manutenção apresentadas e 

para as quais é difícil prever as quantidades de materiais de manutenção. 

Numa ótica de otimização dos processos relacionados com a gestão de materiais de manutenção a 

REFER reconhece a importância da formalização de políticas de gestão de stocks para estes 

materiais e por essa razão está a desenvolver o projeto de definição de políticas de stocks. 

As reuniões que se realizaram em conjunto com a DMN, entre Fevereiro e Março do presente ano 

(durante o desenvolvimento do projeto de dissertação) e a preparação das mesmas, permitiram uma 

melhor compreensão das dinâmicas da REFER, bem como da problemática em estudo. Estas 

reuniões de especialidade (via, catenária e sinalização) tiveram em vista o desenvolvimento do 

projeto de definição de políticas de stocks. 

Contudo devido ao período de restruturação consequente do processo de fusão entre a REFER 

E.P.E. e as Estradas de Portugal, S.A., que deu origem à Infraestruturas de Portugal, S.A., foram 

suspensas as reuniões que seriam realizadas em Junho do presente ano, entre a DLG e a DMN. 

No problema em estudo verificou-se a ausência da formalização dum sistema de gestão de stocks de 

materiais de manutenção. O sistema de classificação de stocks existente diz respeito à tipologia de 

aplicação dos materiais, sendo composto pelas três famílias anteriormente referidas, via, catenária e 

sinalização. Tendo-se constatado a ausência de um sistema de classificação de stocks com base nas 

suas características de gestão que poderá ser facilitador da decisão de quais as melhores 

abordagens de gestão a aplicar às diferentes classes de materiais. 
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Verificou-se também a ausência de procedimentos definidos de previsão das necessidades, sendo 

muitas vezes a previsão das mesmas feita com base no conhecimento empírico e em juízos 

subjetivos tanto da parte da DMN como da DLG. Por outro lado, aos elevados prazos de fornecimento 

acrescem longos prazos de procedimentos, inerentes a diversas questões burocráticas ligadas ao 

CCP. Em conjunto estes prazos podem chegar a ser de um ano, causando imprevisibilidade na 

disponibilidade dos materiais e dificuldades de planeamento. Estas questões são um obstáculo à 

aplicação das metodologias recorrentes de gestão de stocks tais como o métodos de revisão 

periódica, métodos de revisão continua, ou identificar a quantidade económica de encomenda (QEE) 

ao contexto real da REFER.  

Apresentado este contexto, de seguida proceder-se-á com a uma revisão dos principais conceitos e 

metodologias de manutenção e gestão de stocks como suporte científico à perspetivação das 

melhores soluções para a problemática em análise.  
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3. Revisão Bibliográfica  

3.1. Introdução 

Na elaboração desta fase foram utilizadas as bases de dados o Sciencedirect, Google Scholar e B-

on. As principais palavras-chave foram: gestão de stocks, classificação de stocks, previsão da 

procura, padrões de procura, atividades de manutenção e materiais de manutenção. Foram 

pesquisadas diferentes combinações entre estas palavras-chave e as mesmas foram associadas ao 

sector ferroviário para cobrir a pesquisa de possíveis artigos científicos que aplicassem estas 

questões ao sector em estudo. Recorreu-se ainda a alguns livros técnicos para suportar a 

conceptualização do problema em estudo e as suas bases científicas. Por fim, importa ainda referir o 

recurso ao programa Mendeley que permitiu eficiência e organização na gestão dos diferentes artigos 

consultados. 

Segundo a Norma Europeia EN 13306, a manutenção é a "combinação de todas as ações técnicas, 

administrativas e de gestão durante o ciclo de vida de um objeto ou sistemas, com a finalidade de o 

manter ou restaurá-lo para um estado em que seja capaz de executar a função exigida". 

As atividades de manutenção de infraestruturas ferroviárias desempenham um papel preponderante 

na disponibilização das condições necessárias à circulação de bens e pessoas, garantindo a 

segurança das operações e da disponibilidade de vias-férreas e equipamentos relacionados com a 

regulação do tráfego ferroviário (Macchi et al., 2012). A gestão dos recursos envolvidos nas 

operações de manutenção revela-se complexa, uma vez que as infraestruturas ferroviárias são 

constituídas por uma grande variedade de materiais que desempenham diferentes funções e de uma 

forma genérica se distinguem em três grandes grupos: os componentes de via – materiais e 

equipamentos do armamento da via-férrea; a catenária – equipamentos e fios que constituem a linha 

aérea das infraestruturas; sinalização – equipamentos que regulam a circulação de comboios e 

marchas.  

A complexidade inerente ao elevado número de materiais e componentes é acrescida devido a 

fatores como as diferentes propriedades tecnológicas e a multiplicidade de um mesmo componente. 

O primeiro é resultante de diferentes épocas de produção e fabricantes. Por sua vez o segundo, 

deve-se às especificidades do local onde vão ser instalados, às condições de funcionamento e às 

características de circulação como, por exemplo a velocidade, que têm como consequência a 

existência de diferentes especificações técnicas para o mesmo material e/ou componente (Macchi et 

al., 2012).  

Por outro lado, os stocks de manutenção e spare parts diferem de outros tipos de stock, pelo que as 

políticas de gestão dos mesmos devem ser adaptadas às especificidades destes materiais (Kennedy 

et al., 2002). 

Neste contexto e tendo em consideração a problemática que envolve o estudo de caso apresentado 

anteriormente, nomeadamente a definição de políticas de gestão de stocks para os materiais de 
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manutenção pretende-se estudar nas seguintes seções a literatura existente sobre esta área de 

estudo.  

Na secção 3.2 é elaborada uma breve revisão sobre as principais tipologias de manutenção, bem 

como a manutenção aplicada a infraestruturas ferroviárias. Na secção 3.3 serão explicitados os 

conceitos de materiais de manutenção e spare parts, bem como as diferentes tipologias destas 

últimas. De seguida, na secção 3.4, é elaborada uma revisão sobre o tema gestão de stocks, 

procedendo nas secções subsequentes à revisão das diferentes etapas que a constituem - 

classificação de stocks (3.5), previsão da procura (3.6) e políticas de gestão de stocks (3.7). Importa 

ainda referir que que a partir do secção 3.4, será sempre que possível apresentada uma revisão geral 

sobre o tema focando-se posteriormente nos materiais de manutenção. 

Por último são apresentadas as principais conclusões obtidas pela realização da presente revisão 

bibliográfica. 

3.2. Manutenção e a gestão de atividades de manutenção ferroviária 

As organizações são compostas por diversos sistemas que interagem na realização das diferentes 

atividades e funções necessárias à concretização dos seus objetivos. As atividades de manutenção 

são necessárias para que os sistemas e os seus componentes sejam mantidos nas condições que 

permitem o correto e seguro desempenho da sua função. Como tal, as atividades de manutenção não 

só permitem controlar e otimizar custos, como também contribuem de forma positiva para o 

desempenho global das organizações (Waeyenbergh e Pintelon, 2002).  

Ao longo dos últimos anos, com o desenvolvimento tecnológico e do conhecimento prático, as 

metodologias e estratégias de manutenção têm evoluído, surgindo assim diferentes classificações de 

manutenção de acordo com as especificidades das atividades realizadas (Wang, 2002).  

A compreensão clara das diferentes metodologias de manutenção é relevante para uma correta 

elaboração do seu planeamento, não só para o seu escalonamento, mas também para o 

planeamento das necessidades de materiais que lhe são inerentes. 

Wang (2002), partindo da extensa literatura existente sobre manutenção e substituição de 

componentes, sugere um sistema de classificação de manutenção, com intuito de orientar 

investigadores e gestores. Segundo o autor, a classificação dos modelos de manutenção auxilia a 

decisão de qual a estratégia que se enquadra melhor para determinado caso de manutenção.  

De uma forma geral, as atividades de manutenção são recorrentemente divididas na literatura (Wang, 

2002; Gustavsson et al., 2014; Shin e Jun, 2015) em três classes: corretiva, preventiva e 

condicionada.  

De acordo com Wang (2002), a manutenção corretiva “ocorre quando o sistema falha”. É por vezes 

referida como reparação. De acordo com a MIL-STD-721B7, manutenção corretiva significa que todas 

as ações são desempenhadas como resultado de uma falha, para restabelecer um item a uma 

                                                        
7 Standard Militar – Departamento de Defesa EUA   
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condição específica.” Nesta tipologia de manutenção, por vezes referida na literatura como 

breakdown maintenance, as ações de manutenção são realizadas depois de a falha num produto ser 

identificada (Shin e Jun, 2015), e aqui reside a principal diferença entre esta e as restantes 

estratégias referidas. 

Por sua vez, e também de acordo com Wang (2002), a manutenção preventiva “ocorre quando o 

sistema está operacional. De acordo com a MIL-STD-721B, manutenção preventiva significa que 

todas as ações são desempenhadas como forma de manter um item numa condição específica, 

através de inspeções, deteção e prevenção de falhas incipientes.” Desta forma, o estado do produto é 

verificado periodicamente, de forma a impedir anomalias no mesmo (Shin e Jun, 2015). 

Por último, a manutenção condicionada é semelhante à manutenção preventiva, no sentido em que 

o seu objetivo é evitar a ocorrência de anomalias no produto. De acordo com Shin e Jun (2015), “(…) 

foca-se na previsão do processo de degradação do produto, que se baseia na assunção de que a 

maioria das anomalias não ocorrem instantaneamente e geralmente verificam-se alguns tipos de 

processos de degradação do estado normal para o estado de anomalia”. 

Na literatura podem ser encontradas mais estratégias de manutenção tais como a total productive 

maintenance, esta e outras classificações são definidas em detalhe por diversos autores (Erbe et al., 

2007; Mishra e Pathak, 2012). 

A manutenção é uma função relevante e com impacto nas questões operacionais, financeiras e de 

segurança nas organizações. Falhas em sistemas nucleares, militares, de transporte, entre muitos 

outros, podem traduzir-se em consequências catastróficas para pessoas e bens, pelo que a 

manutenção dos mesmos é necessária e permite aumentar a sua fiabilidade (Wang, 2002).  

No que diz respeito ao sector ferroviário, a manutenção das infraestruturas é crucial para garantir o 

funcionamento adequado e seguro da circulação ferroviária. 

Não são só as empresas responsáveis pelos serviços de transporte que estão sujeitas a normas 

definidas pelas entidades responsáveis pela segurança do sector ferroviário. As empresas 

responsáveis pela gestão da infraestrutura também são abrangidas e em vários países as normas 

incluem procedimentos de manutenção, bem como frequência da mesma (Carretero et al., 2003). 

O sector ferroviário é conservador na forma como realiza os seus procedimentos. Historicamente a 

prática comum de manutenção das infraestruturas ferroviárias era a breakdown maintenance, ou seja 

uma abordagem “run it until it breaks” de acordo com Erbe et al. (2007), de resto já definida 

anteriormente. Esta abordagem de manutenção é enganadoramente eficiente em termos de custos, 

uma vez que só se verificam baixos custos desde que não existam falhas que coloquem em causa a 

segurança de pessoas e resultem em catástrofes (Carretero et al., 2003; Erbe et al., 2007).  

Ainda como resultado de algum conservadorismo deste sector, a manutenção das infraestruturas 

ferroviárias é tipicamente elaborada com base no conhecimento e experiência acumulada ao longo de 

muitas décadas de operação, e sem se recorrer a abordagens de fiabilidade ou análise de risco. 

Questões como atrasos e receitas começaram a ser fatores a ter em conta nas últimas décadas mas 

não no passado (Carretero et al., 2003; Podofillini et al., 2006). No entanto, hoje em dia, o sector 
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ferroviário tem que competir com formas alternativas de transporte e como tal, a redução dos custos 

operacionais tornou-se um fator crucial para a sua competitividade (Podofillini et al., 2006). 

No sentido de garantir a circulação ferroviária, evitar falhas de equipamentos críticos e tendo atenção 

aos custos operacionais, tem vindo a denotar-se uma alteração da abordagem das atividades de 

manutenção do sector. Nos últimos anos têm-se verificado esforços para a aplicação de abordagens 

baseadas em fiabilidade e conhecimento dos riscos, como o aumento da realização de ações de 

manutenção preventiva, tendo em vista a otimização da manutenção das infraestruturas ferroviárias. 

A ideia subjacente é a de redução dos custos de manutenção sem que para tal se deixe de garantir 

os elevados padrões de segurança característicos do sector (Carretero et al., 2003; Podofillini et al., 

2006). 

Em 2000, a União Europeia desenvolveu um projeto denominado "RAIL: Reliability centered 

maintenance approach for the infrastructure and logistics of railway operation” que teve como objetivo 

estudar a aplicação de técnicas de Reliability Centered Maintenance (RCM) às infraestruturas 

ferroviárias, após o sucesso de aplicação da mesma noutras indústrias como a aeronáutica, a 

petrolífera ou a navegação (Carretero et al., 2003). 

A definição de RCM é diversas vezes abordada na literatura, Smith (1993) e Rausand (1998)  são 

dois exemplos. Carretero et al. (2003) descrevem sumariamente a RCM como “uma abordagem 

sistemática à funcionalidade, falhas dessa funcionalidade, causas e efeitos dos sistemas e das 

infraestruturas afetadas por essas mesmas falhas”. A ideia é que uma vez conhecidas as falhas, as 

consequências das mesmas devem ser tidas em conta. Consequências essas que são classificadas 

em: segurança e ambientais, operacionais e não-operacionais. Estas classificações são 

posteriormente usadas como base para a criação das estratégias de manutenção a adotar.  

Como benefícios a longo prazo são indicados por Carretero et al. (2003) melhor eficiência e eficácia 

da manutenção preventiva, que consequentemente poderá aumentar a vida útil dos equipamentos e 

reduzir custos de manutenção corretiva, assim como a redução dos tempos de inatividade como 

resultado da programação e planeamento das manutenções. Este último terá consequências no 

reconhecimento e planeamento das necessidades de materiais, o que conduzirá a uma gestão de 

stocks mais eficiente. 

Nas últimas décadas, têm vindo a ser desenvolvidos alguns estudos de caso em empresas 

responsáveis pela gestão das infraestruturas ferroviárias. E como tal surgem novas propostas de 

metodologias a aplicar a este sector, que no longo prazo, poderão conduzir não só a uma 

optimização de custos mas também de tempo. Uma vez que, se reconheceu a importância do 

planeamento de diferentes variáveis e factores inerentes às atividades de manutenção ferroviárias, 

tais como tempos de paragem de circulação de comboios, escalonamento de atividades de 

manutenção, necessidades de materiais, entre outras.  

Alguns exemplos de desenvolvimento de novas abordagens a partir de casos reais e aplicação das 

mesmas à realidado do sector ferroviário são por exemplo o trabalho desenvolvido por Podofillini et 

al. (2006) na empresa Norwegian National Rail Administration. Os autores desenvolveram um 
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modelo, numa abordagem de fiabilidade e reconhecimento de risco, para calcular os riscos e custos 

associados com as estratégias de inspeção, tendo em conta factores que condicionam os processos 

de falha das infraestruturas ferroviárias e incluindo e avaliando a performance das inspeções 

realizadas pela empresa, bem como os seus procedimentos de manutenção. Alguns anos mais tarde, 

Macchi et al. (2012) propuseram também uma metodologia de suporte à gestão de atividades de 

manutenção ferroviárias baseada numa análise de fiabilidade, desenvolvida através de testes e de 

um estudo de caso levado a cabo na companhia Rede Ferroviária Italiana (RFI). Por sua vez, 

Rhayma et al. (2013) desenvolveram igualmente uma análise de fiabilidade, aplicada a dados 

resultantes da avaliação de componentes mecânicos e variáveis geométricas das infraestruturas da 

Réseau Ferré de France (RFF), companhia ferroviária francesa responsável pela gestão da rede 

ferroviária francesa entre os anos de 1997 e 2014. 

De facto, através da pesquisa realizada constata-se que nos últimos anos a atenção sobre este 

sector tem aumentado, uma vez que,  até então este tipo de estudos aplicava-se substancialmente 

sobre o sector da aviação. Começa agora a existir um maior entendimento das especificidades 

inerentes a este sector e a ser reconhecida a complexidade das suas infraestruturas.  

As infraestruturas ferroviárias têm geralmente uma extensão geográfica elevada (no caso de 

Portugal, são cerca de 2 544 km de linha em exploração, distribuída por todo o país) e são compostas 

por numerosos itens bastante heterogêneos (infraestrutura terrestre e aérea, pontes, viadutos, túneis, 

diversos dipositivos eletrónicos, etc.), o que denota um elevado número de materiais, ou seja, um 

elevado número de Stock Keeping Units (SKUs)  (Macchi et al., 2012). Consequentemente, a gestão 

de stocks é uma função crucial para as organizações responsáveis pela manutenção destas 

infraestruturas. 

3.3. Materiais de Manutenção e Spare Parts  

As atividades de manutenção requerem a utilização de diversos materiais e componentes e a sua 

necessidade é, por vezes, difícil de prever. A indisponibilidade dos materiais necessários a ações de 

reparação ou substituição pode impossibilitar a realização das mesmas. A criação e gestão de stocks 

de materiais de manutenção é por isso crucial para evitar atrasos ou impossibilidade de realizar as 

ações de manutenção necessárias. 

Antes de mais, importa tendo em vista a clarificação da presente revisão e dos conceitos ao longo da 

mesma aplicados, a distinção entre materiais de manutenção e spare parts. Os materiais de 

manutenção são os itens utilizados nas atividades de manutenção. Uma spare part é um material de 

manutenção e é definida como: “uma parte comprada para substituir uma parte velha ou avariada de 

um carro, máquina, etc.” 8. Na literatura científica a definição de materiais de manutenção e spare 

parts não é tema de discussão, assumindo-se por isso o carácter generalista da definição anterior. 

Uma spare part é um subcomponente de um sistema, sistema esse que é formado por outros 

componentes de forma a poder desempenhar a sua função.  

                                                        
8   Definição de spare part - Oxford Advanced American Dictionary  
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É vasta a literatura sobre spare parts, tanto no que diz respeito a atividades de manutenção, como a 

métodos de classificação e previsão das mesmas. Existem autores como Hua e Zhang (2006), Lanza 

et al. (2009) ou Kareem e Lawal (2015)  que claramente nos seus artigos aplicam o termo spare part 

a componentes de máquinas, automóveis, etc. No entanto, outros autores como por exemplo Dekker 

et al. (1998), Kennedy et al. (2002) e Mikalsen (2008) abordam a temática da manutenção e dos 

stocks de spare parts sem especificarem qual é o sistema de manutenção do qual essas spare parts 

fazem parte.  

Por estas razões e porque a pesquisa em fontes como Science Direct, Google Scholar e a B-on 

utilizando termos como “maintenance materials”, “maintenance items” ou “maintenance components” 

remete para artigos sobre spare parts, a presente revisão baseia-se nesses mesmos artigos.  

De facto, as infraestruturas ferroviárias são um conjunto de sistemas, cada um com diversos 

componentes, com características diferentes tanto em função como em dimensão. Mas todas elas 

essenciais para o funcionamento de todo o sistema.  Desta forma e tendo em conta as razões 

referidas anteriormente, ao longo da presente revisão será utilizado o conceito “material de 

manutenção” numa perspetiva mais alargada. 

Acrescenta-se ainda o facto de que as definições das quatro tipologias de spare parts que serão 

explicitadas foram apresentadas à REFER, que considerou que os seus materiais são passiveis de 

serem divididos em materiais com elevada rotação (rotables), materiais reparáveis (repairables), 

materiais sem reparação (expendables) e consumíveis (consumables). A definição dos mesmos 

apresenta-se de seguida (Botter e Fortuin, 2000; Gu et al., 2015): 

⎯ Materiais com elevada rotação: componentes complexos; número ilimitado de reparos; 

controlados pelo número de série individual; trocados durante a manutenção e normalmente não 

são passiveis de serem reutilizados; 

⎯ Materiais reparáveis: componentes que podem ser técnica e economicamente reparados; em 

condições normais não é necessário um acompanhamento de cada número de série individual; 

têm número limitado de reparações e podem ser reutilizados; 

⎯ Materiais sem reparação: peças padrão que não são reparadas, pois não é economicamente 

viável fazê-lo; são removidos do sistema se após inspeção for verificado que já não reúnem as 

condições necessárias à sua utilização; itens 100% substituíveis; 

⎯ Consumíveis: quaisquer materiais utilizados apenas uma vez; matérias-primas; materiais 

químicos; itens que se fundem em produção com o novo produto e não podem ser removidos do 

sistema. 

Os stocks de manutenção diferem em vários aspetos de outros tipos de stocks, uma vez que a sua 

função é diferente. Estes materiais não são produtos intermédios ou finais para ser vendidos a um 

cliente, são para consumo interno, tendo a função de assistir as diferentes atividades de manutenção 

que garantem que as condições operacionais sejam mantidas (Kennedy, et al., 2002). 
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A revisão bibliográfica aqui apresentada procura responder à questão da gestão de stock aplicada a 

materiais de manutenção, contudo importa realçar que a grande maioria das referências encontradas 

na literatura científica focam-se essencialmente na aviação. Como tal assume-se a dificuldade em 

encontrar literatura sobre estas questões aplicadas ao sector ferroviário e que as referências aqui 

apresentadas dizem respeito sobretudo ao sector da aviação, sector industrial, químico ou ainda 

estudos de componente teórica. 

No que diz respeito aos materiais de manutenção ferroviários, a literatura científica recai sobre 

questões de parametrização de materiais, estudos sobre ciclos de vida e a influência da circulação 

dos comboios no tempo de vida da linha férrea, ou ainda material circulante. Ainda referente à 

literatura científica desenvolvida em torno do sector ferroviário, são recorrentes artigos sobre 

questões de fiabilidade de materiais de linha férrea, ou efeitos meteorológicos nos matérias aplicados 

nas infraestruturas ferroviárias como por exemplo os trabalhos de Garcia et al. (2013), Bezgin (2015), 

Connolly et al.  (2015), entre outros. 

Van Horenbeek et al. (2013) referem que a manutenção e a gestão de stocks estão intrinsecamente 

ligadas e devem ser consideradas em simultâneo quando se pretende otimizar as operações das 

organizações. 

3.4. Gestão de Stocks 

São vários os autores (Dey, 2002; Michalski, 2004; Elsayed e Wahba, 2013; entre outros) a salientar 

os stocks como importantes ativos de uma organização e que como tal, a gestão dos mesmos é uma 

questão de acentuada relevância operacional, bem como financeira. As organizações procuram 

alcançar o compromisso entre limitarem o risco a que estão expostas criando stocks e limitarem os 

custos dos mesmos. É pretendida a existência de nível mínimo de stock devido aos custos que lhe 

são inerentes, mas por outro lado, ter níveis baixos de stocks pode causar dificuldades em responder 

à procura. 

De acordo com Niemi et al. (2009) tem-se vindo a observar, através de estudos de projetos de gestão 

de stocks, que apesar de existirem diversas teorias disponíveis, as políticas/técnicas de gestão de 

stocks aplicadas por algumas organizações são na sua grande maioria elementares. Os autores 

consideram que esta contradição entre teoria e prática, pode ser explicada pelo facto de os benefícios 

das políticas de gestão de stock não serem vistos de forma clara, ou ainda, por serem percecionadas 

como difíceis de compreender e aplicar.  

De facto, não é fácil demonstrar a relação direta entre uma eficiente gestão de stocks e o 

desempenho da organização, muito embora de acordo com Chen et al. (2005), algumas evidências 

de uma relação positiva numa perspetiva de longo prazo possam ser identificadas. Por exemplo, a 

rotação de stocks, medida de performance comummente aplicada pelas organizações e que consiste 

na quantificação do número de vezes que o stock é vendido ou consumido num dado período de 

tempo, é utilizada na literatura por exemplo por Zeng e Hayya (1999) e Vastag e Whybark (2005) para 

estudar a relação referida.  
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Niemi et al. (2009) refletem sobre situação atual da gestão de cadeias de abastecimento, da qual a 

gestão de stocks é parte integrante, e consideram que as dificuldades não advêm da falta de dados 

ou ferramentas, mas sim da falta de conhecimento de como estes devem ser usados. Os autores 

citam Shapiro (2001) que considera: “que as barreiras à integração da gestão das cadeias de 

abastecimento são organizacionais”. Estas barreiras significam que as organizações possuem os 

meios tecnológicos como ferramentas de análise, mas é também necessário restruturar processos, 

rever os indicadores de análise e incentivar a promoção da utilização de novas tecnologias no auxílio 

à gestão das diferentes áreas de atividade. Enfatiza-se a importância de analisar e reconsiderar o 

papel e competências dos colaboradores responsáveis pelas diferentes funções e níveis de gestão da 

cadeia de abastecimento de uma organização. Desta forma, a falha do reconhecimento da 

importância destas questões organizacionais e de gestão tem sido referida como uma das principais 

razões para a lenta adoção de técnicas de gestão de stocks (Niemi et al., 2009). 

Na literatura a gestão de stocks é amplamente abordada e pode ser decomposta em diferentes fases 

tais como a classificação de stocks, as metodologias de previsão e caracterização da procura e as 

políticas de gestão de stocks. Cada uma destas fases será abordada nas secções seguintes.  

Todas estas problemáticas encontram-se intrinsecamente ligadas e como tal, é necessário identificar 

na literatura os trabalhos que têm sido desenvolvidos. É crucial ponderar e estudar a classificação de 

stocks e previsão da procura de forma a melhor fundamentar qual a política de gestão de stocks que 

se adequa à situação em estudo na presente dissertação de mestrado.  

3.5. Classificação de Stocks  

A grande maioria das organizações possuem um elevado número de SKUs, o que torna complexo o 

seu processo de controlo (Mohammaditabar et al., 2012). Acresce ainda o facto de estes itens 

poderem diferir entre si em diversos aspetos, tais como custo, peso, volume, cor, formato, unidade 

logística em que são geridos e forma como são armazenados (Silver et al.,1998). Por último, a 

importância que cada SKU tem para a organização pode ser diferente, o que se pode traduzir numa 

gestão com diferentes níveis de atenção (Chen et al., 2008). 

A classificação de stocks é proposta na literatura como uma forma de auxiliar a resolução destas 

questões. A ideia base é que se tente classificar as diferentes categorias de SKUs, criando assim 

grupos (Chen et al., 2008; Mohammaditabar et al., 2012). A partir da agregação de SKUs 

estabelecida é possível então proceder à aplicação de políticas de gestão de stocks que melhor 

respondam às características de cada grupo. 

Diversos autores (Partovi e Anandarajan, 2002; Ramanathan, 2006; Torabi et al., 2012; Soylu e 

Akyol, 2014)  têm-se debruçado sobre os processos de classificação de stocks e proposto variados 

métodos de classificação, tanto exatos como heurísticos (Mohammaditabar et al., 2012). 

A revisão de bibliográfica do tema classificação de stocks começará por abordar brevemente a 

análise ABC, uma vez que esta é a metodologia frequentemente utilizada para classificar SKUs. 

Passando depois para as principais metodologias de classificação de stocks de materiais de 

manutenção/spare parts identificadas na literatura. 
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3.5.1.  Análise ABC 

De acordo com Silver et al. (1998) a exaustiva análise de diferentes sistemas de stocks, tem revelado 

uma regularidade estatística útil nas taxas de utilização dos diferentes itens em stock. Estes autores 

usam deliberadamente o termo “utilização” em vez de “procura” de forma a abranger abastecimento, 

componentes, spare parts, e assim por diante. A regularidade estatística verificada é que cerca de 

20% dos SKUs constitui 80% do valor total de utilização anual, também conhecida como a regra 

80/209.  

A análise ABC é uma das metodologias de classificação de stocks mais aplicada pelas organizações. 

O método ABC convencional foi desenvolvido pela General Electric no século XX, durante a década 

de 50 (Yu, 2011).  

Originalmente este método baseia-se num único critério de classificação dos SKUs: o valor de 

utilização anual em unidades monetárias (“annual dollar usage”), e reflete o princípio de que uma 

pequena proporção de SKUs é responsável pela maioria do seu valor de utilização (unidades 

monetárias) (Chen et al., 2008; Torabi et al., 2012).  

Na análise ABC e de acordo com o critério de classificação anteriormente referido os itens são 

classificados em três classes ( Ng, 2007; Chen et al., 2008; Chu et al., 2008; Yu, 2011 Soylu e Akyol, 

2014):  

⎯ Classe A: são críticos para as funções da organização, é necessário por isso maior atenção e 

esforço na sua gestão, contudo são relativamente poucos em número. 15-20% dos itens 

constituem 75-80% do valor total anual de stock; 

⎯ Classe B : são moderadamente críticos. 30-40% dos itens constituem aproximadamente 15% do 

valor total anual de stock; 

⎯ Classe C : são menos críticos, implicam menor atenção e esforço na sua gestão, contudo existem 

maior quantidade. 40-50% dos itens constituem 10-15% do valor total anual de stock. 

Estes valores verificam-se com elevada frequência, contudo esta classificação não é exata. De 

acordo com Swamidass (2000), desde que a linha metodológica da análise se mantenha, os valores 

podem sofrer alterações. 

Contudo, apesar de valor total anual de stock ser um critério determinante para a classificação dos 

diferentes SKUs, diversos autores (Ng, 2007; Yu, 2011; Soylu e Akyol, 2014) defendem que outras 

características dos stocks, tais como a criticidade, lead time, custos de encomenda, quantidade de 

encomenda, obsolescência, entre outras, também devem ser tidas em consideração e afetar a 

classificação dos SKUs. 

Assim sendo, têm sido propostas metodologias de múltiplos critérios ABC (em inglês Multiple Criteria 

ABC Analysis - MCABC) de forma a complementar a metodologia clássica de análise ABC. Alguns 

                                                        
9 Esta observação foi pela primeira vez verificada em 1897 por Villefredo Pareto, numa análise da desigualdade 

de distribuição de rendimentos, pelo que é referida muitas vezes por Princípio de Pareto. 



 30 

exemplos das metodologias mais abordadas na literatura são análises estatísticas (Cohen e Ernst, 

1988), o Analytic Hierarchy Process (Flores et al., 1992; Partovi e Hopton, 1994), Genetic Algorithms 

(Altay Guvenir e Erel, 1998), Artificial Neural Networks (Partovi e Anandarajan, 2002) e Weighted 

Linear Programming (Ramanathan, 2006). Para uma revisão mais exaustiva destas metodologias 

remete-se para os autores ( Partovi e Anandarajan (2002); Ramanathan (2006);  Ng (2007); Chu et al. 

(2008); Yu (2011)). 

Os exemplos apresentados constituem diferentes perspetivas para a classificação de stocks com 

múltiplos critérios, no entanto e apesar de existirem consideráveis vantagens, é relevante referir que a 

importância dos critérios e as caracterizações que deles resultam podem mudar não só de indústria 

para indústria, bem como de organização para organização (Soylu e Akyol, 2014). 

3.5.2.  Classificação de materiais de manutenção 

Os materiais de manutenção são muito diversificados, têm custos diferentes, requisitos de serviço 

diferentes, bem como diferentes padrões de procura. A classificação destes materiais é por isso 

crucial para determinar os níveis de serviço a afetar aos diferentes grupos/classes identificados e 

determinar quais os níveis de stock a manter para cada SKU (Boylan e Syntetos, 2008). 

• Criticidade 

Um dos fatores mais abordados na literatura, quanto à classificação de materiais de manutenção, é a 

criticidade dos materiais. Alguns são mais críticos do que outros e podem ter custos de stock-out que 

são desproporcionalmente elevados em comparação com o valor do produto. Por outro lado, os itens 

de valor mais baixo podem ser mais críticos para o funcionamento do sistema. Acrescenta-se ainda 

que os materiais com pouca rotação de stock e os itens intermitentes são por vezes make-to-order, 

tendo por isso lead times muito elevados (Mikalsen, 2008). 

A criticidade reflete como a eventual indisponibilidade do material afeta a segurança das pessoas e 

do ambiente, os custos de inatividade, a qualidade dos processos, etc. (Dekker e Bayindir, 2004). 

Pode ser determinada informalmente ou por métodos formais, como o modo de falha, ou a análise de 

efeitos e criticidade (Syntetos et al., 2009). 

Três categorias são normalmente utilizadas na prática: alta, moderada e baixa criticidade (Mikalsen, 

2008; Syntetos et al., 2009): 1) criticidade alta ou seja, essenciais para o sucesso da missão da 

organização; 2) criticidade moderada, materiais cuja ausência em stock, no momento da procura, têm 

um efeito moderado sobre o desempenho da missão da organização; 3) criticidade baixa, aqueles 

que não são absolutamente essenciais para a missão da organização. 

• Padrão de Procura 

As características da procura dos materiais são outro fator a analisar na classificação de materiais de 

manutenção. A caracterização de padrões alternativos da procura, facilita as decisões sobre os 

métodos de previsão a aplicar, e é uma questão essencial a considerar nas políticas de gestão de 

stocks (Syntetos et al., 2005). 
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De acordo com Heinecke et al. (2013) existem duas questões essenciais que precisam de ser 

abordadas pelos esquemas de classificação da procura são elas: 1) quais são os critérios/parâmetros 

a serem utilizados para fins de classificação e 2) como determinar os valores adequados de “cut-off” , 

ou seja, os valores de corte que determinam a separação das diferentes classificações. 

Williams (1984) foi o primeiro a dedicar-se ao estudo destas questões e desenvolveu um esquema de 

classificação para a gestão de SKUs de uma empresa pública no Reino Unido. O autor sugeriu uma 

matriz com cinco quadrantes, cada um representativo das categorias resultantes da análise, cujo 

objetivo era a identificação do método de previsão e de gestão de stock mais adequado a cada uma 

dessas categorias (Syntetos et al., 2005).  

O esquema de classificação desenvolvido Williams (1984) tem por base um princípio denominado 

partição variância (em inglês “variance partition”), ou seja, a variância do lead time da procura é 

analisada através dos seus componentes: a variância do número de encomendas (ou seja, taxa de 

transação), a variância dos tamanhos da ordem e a variância da duração do lead time (Heinecke et 

al., 2013). 

Anos mais tarde Eaves (2004) pretendeu aplicar o esquema de classificação de Wiiliams (1984) a 

spare parts da Royal Air Force do Reino Unido. Contudo, o autor constatou que a classificação 

definida por Williams não cobria todos os dados em análise e sugeriu por isso uma nova matriz. 

Embora não existam preocupações no que respeita à adequação das duas metodologias de 

classificação referidas anteriormente, a atribuição arbitrária dos valores de corte (valores que 

separam os diferentes quadrantes) levanta questões sobre a aplicabilidade das mesmas a situações 

diversificadas. 

Por esta razão  Syntetos et al. (2005) propuseram a matriz apresentada na Figura 5, na qual os 

valores de corte apresentados foram matematicamente determinados (em vez de empiricamente), 

através da comparação dos Mean Square Error (MSE) de diferentes modelos de previsão da procura.  

 

 
Figura 5 - Matriz de classificação do padrão de procura (adaptado Syntetos et al., 2005) 
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A matriz  da Figura 5 encontra-se dividida em quatro quadrantes determinados com base em duas 

dimensões: a variabilidade da quantidade procurada, dada pelo coeficiente de variação ao quadrado 

(CV2) e o intervalo médio entre procuras (em inglês Average Demand Inverval, ADI). Os valores de 

corte são respetivamente 0.49 e 1.32. 

A procura dos materiais de manutenção é tipicamente caracterizada como sendo intermitente ou 

lumpy. A procura diz-se intermitente (intermittent) quando os intervalos entre procuras são longos 

(ADI>1.32), ou seja, a mesma toma o valor zero em vários intervalos de tempo, resultando assim 

numa procura esporádica (Kourentzes, 2014; Prestwich et al., 2014). Por sua vez, quando à 

intermitência são acrescidas quantidades de procura variáveis (CV2>0.49), a procura é dita ser lumpy 

(Arts, 2013). 

Por sua vez, materiais cuja frequência da procura é relativamente consistente e por essa razão os 

intervalos entre ocorrências é menor (ADI<1.32) e cujas quantidades procuradas são pouco variáveis 

(CV<0.49), a sua procura é dita suave (smooth). 

Por último, a procura errática (erratic) caracteriza-se por uma elevada variabilidade da quantidade 

procurada (CV2>0.49), mas com uma incidência da procura relativamente frequente (ADI<1.32)  

(Mikalsen, 2008). 

De acordo com Syntetos et al., (2005) a ideia subjacente a esta categorização é a identificação de 

qual o método de previsão que produz os melhores resultados para cada padrão identificado e de 

acordo com os resultados obtidos no seu estudo os métodos encontram-se entre parênteses em cada 

quadrante (Figura 5). Estes métodos de previsão serão apresentados na secção 3.6.2. 

Apesar de na literatura ser reconhecida a importância da classificação dos padrões de procura dos 

materiais, esta questão tem recebido de acordo com Syntetos et al. (2005) uma atenção muito 

limitada. Os autores consideram ainda que os trabalhos de investigação e artigos publicados nesta 

área não têm aplicabilidade universal ou validação empírica dos resultados. 

• Condições de fornecimento 

Por último, outra forma de caracterização dos materiais de manutenção abordada na literatura, muito 

embora com menor frequência que as anteriormente apontadas são as condições de fornecimento 

dos materiais. Os fornecedores e o seu tempo de resposta e todos os fatores que determinam o 

fornecimento dos materiais são questões a considerar na classificação dos mesmos, uma vez que se 

traduzem na disponibilidade ou não dos materiais (Mikalsen, 2008).  

Como anteriormente referido, alguns materiais são make-to-order o que pode significar elevados lead 

times de produção (Mikalsen, 2008). Por outro lado materiais com características mais regulares, ou 

que possuam fornecedores alternativos a disponibilizá-los poderão não requerer uma gestão tão 

apertada. Esta caracterização permite por isso diferenciar os SKUs e adotar a atenção e política de 

gestão de stock que melhor se adequa a cada grupo. 
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3.6.  Previsão da Procura  

A aplicação de modelos de previsão influencia as decisões de uma organização, em particular no que 

diz respeito à gestão da logística da cadeia de abastecimento, desde o abastecimento até a entrega, 

dos fornecedores aos clientes, das matérias-primas aos materiais que deixam de ser necessários à 

atividade (Wieser et al., 2013). 

Recorrendo ao estudo dos dados históricos como registos de encomendas, quantidades 

encomendadas, lead times, entre outras informações de um SKU ou grupo de SKUs, é possível 

analisar e avaliar o seu comportamento e tentar equacionar soluções para uma melhor gestão de 

stocks. 

Os métodos de previsão são importantes para a tomada de decisões de diversas questões ligadas à 

gestão de stocks tais como o planeamento do investimento em stocks, quais devem ser os pontos de 

encomenda e em que quantidades e de uma forma geral que estratégias devem ser adotadas pela 

organização no que diz respeito à gestão do seu stock (Silver et al., 1998). Os autores afirmam no 

entanto que: “A única coisa certa após estas decisões serem tomadas é que a previsão estará 

errada”. 

3.6.1.  Visão geral sobre métodos de previsão da procura 

Na literatura podem encontrar-se diversos estudos que discutem a adoção de diferentes técnicas de 

previsão, tanto qualitativas como quantitativas (Danese e Kalchschmidt, 2011). No Anexo 3 – Figura 

A3.1 é apresentado um resumo de alguns dos métodos de previsão mais recorrentes na literatura, 

sendo que tendo em conta as características da presente dissertação de mestrado os métodos 

qualitativos de previsão são preteridos em relação aos métodos quantitativos, pelo que na presente 

revisão o foco recairá sobre estes últimos. Será ainda dada maior atenção sobre as séries temporais. 

Os métodos quantitativos, na literatura também referidos como objetivos, são aqueles que têm por 

base a análise dos dados históricos. As regressões lineares e as séries temporais são duas das 

metodologias quantitativas comummente utilizadas (Nahmias, 2005). 

No que diz respeito aos modelos de regressão linear estes consistem em modelos em que se prevê 

um fenómeno (variável dependente) com base na evolução de um ou mais fenómenos (as variáveis 

independentes). 

As previsões com séries temporais usam apenas os dados históricos da série que se pretende 

prever, ao passo que os modelos de regressão muitas vezes incorporam os dados históricos de 

outras séries (Nahmias, 2005). As séries temporais têm como objetivo encontrar padrões previsíveis 

e repetitivos nos dados históricos, e com base nos padrões identificados diferentes métodos podem 

ser aplicados (alguns exemplos no Anexo 3 – Figura A3.1). A principal vantagem apontada às séries 

temporais é o facto de serem facilmente incorporadas em programas de computador para previsão e 

atualização automáticas (Nahmias, 2005).  

Na literatura dois dos métodos de previsão mais abordados no que diz respeito às séries temporais 

estacionárias são as médias móveis e o alisamento exponencial. 
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A média móvel consiste simplesmente na média aritmética das N observações mais recentes, ao 

passo que no alisamento exponencial tem-se em conta a média ponderada da observação mais 

recente e a previsão anterior (Nahmias, 2005). Ambos os métodos são comummente aplicados, no 

entanto, no que diz respeito a aplicações de gestão de stocks o alisamento exponencial é mais 

adequado. Isto deve-se ao facto de este método necessitar de menor armazenamento de dados do 

que o método das médias móveis. 

De acordo com Billah et al. (2006) os métodos de alisamento exponencial são relativamente simples 

de aplicar e constituem uma abordagem robusta de previsão. Estes métodos são usados em 

diferentes sectores de negócio para prever a procura e serem tomadas decisões relativas aos stocks 

(Gardner, 1985). 

As três variações do método de alisamento exponencial comummente aplicadas são o alisamento 

exponencial com tendência corrigida, em inglês trend-corrected exponential smoothing (Holt, 1957), o 

alisamento exponencial simples (Brown, 1959) e o modelo de Holt-Winters (Winters, 1960). 

De acordo com Sbrana e Silvestrini (2014) nos últimos anos os modelos de séries temporais têm 

provado ser úteis nas previsões ligadas à gestão de cadeias de abastecimento e de facto o 

alisamento exponencial e algumas das suas variantes têm sido aplicados devido à sua simplicidade e 

robustez. Alguns exemplos de aplicações podem ser encontrados nos seguintes artigos Dekker et al. 

(2004), Gardner, (2006), Widiarta et al. (2009) ou, Moon et al. (2012, 2013).  

No entanto, e de acordo com Snyder et al.  (2002) a sua implementação tem obtido um misto entre 

resultados satisfatórios e não satisfatórios, o que denota uma potencial dependência com o problema 

em estudo. 

3.6.2. Métodos de previsão para materiais de manutenção 

No que diz respeito à previsão da procura de materiais de manutenção e spare parts, que são objeto 

de estudo na presente dissertação de mestrado, Ghobbar e Friend (2003) através da análise de 

organizações do sector aeronáutico e de serviços de manutenção identificaram dificuldades comuns à 

previsão das necessidades deste tipo de materiais. O principal problema identificado nestas 

organizações é que a previsão destes materiais é pouco realista, devido à própria imprevisibilidade 

das atividades que requerem estes materiais. 

Os materiais de manutenção que têm uma procura consistente ao longo do tempo, ou até mesmo os 

produtos com elevada rotação podem não requerer métodos de previsão ad hoc, pelo que as 

metodologias mencionadas na secção anterior são passiveis de serem aplicadas (Bacchetti e 

Saccani, 2012). No entanto, uma significativa porção dos materiais de manutenção caracteriza-se por 

ter um padrão de procura intermitente ou lumpy. 

Nas últimas décadas, a gestão de stocks de materiais de manutenção e spare parts têm sido objeto 

de investigação. O método de Croston e as suas sucessivas modificações têm sido amplamente 

aplicados na previsão de procura deste tipo de materiais (Bacchetti e Saccani, 2012). 



 35 

De acordo com Croston (1972) os métodos tradicionais utilizando séries temporais, como alisamento 

exponencial, não originam previsões fiáveis para séries temporais com procura intermitente, uma vez 

que não têm em conta a probabilidade e a quantidade da procura. O autor propôs assim um método 

de previsão específico para procura intermitente. Neste método deriva-se a procura diferente de zero 

e uma série temporal do intervalo entre procuras a partir dos dados intermitentes originais. As novas 

séries temporais são de seguida “alisadas” e previstas de forma independente através de um único 

alisamento exponencial, aplicando o mesmo parâmetro de alisamento α para ambos. Dividindo as 

estimativas resultantes produz-se a previsão final, que é usada para prever a procura média futura 

por período de tempo (Croston, 1972; Kourentzes, 2014). 

Willemain et al. (1994) compararam o método de Croston com o alisamento exponencial e concluíram 

que o primeiro tem maior robustez, contudo os resultados com dados reais em alguns casos de 

estudo revelaram um benefício modesto entre os dois métodos. Johnston and Boylan (1996) 

corroboraram Willemain et al. (1994), tendo acrescentado que o método de Croston conduz a 

melhores resultados que o alisamento exponencial simples quando os valores do tempo médio entre 

procuras (ADI) é superior a 1.25 intervalos de revisão. 

Por sua vez, Syntetos e Boylan (2001) demonstraram que o método de Croston original era 

tendencioso e propuseram mais tarde uma versão modificada (Syntetos-Boylan Approximation, SBA) 

para resolver esta questão (Syntetos e Boylan, 2005). Estes autores realizaram ainda um estudo com 

o objetivo de comparar diferentes métodos de previsão, no qual incluíram o alisamento exponencial 

simples, o método de Croston e o SBA. Nesse estudo realizaram um exercício de simulação aplicado 

a 3000 itens da indústria automóvel e concluíram que o método SBA conduzia a previsões mais 

verosímeis.   

No estudo desenvolvido por Syntetos et al. (2005) foi analisado um conjunto maior de itens com 

procura intermitente e elaborada uma categorização para guiar a seleção do método de previsão 

mais adequado a cada padrão de procura (ver Figura 5), estes autores identificaram que o padrão de 

procura suave responde melhor ao método de Croston, ao passo que os outros três respondem 

melhor ao método SBA. 

Diversos autores continuaram a debruçar-se sobre a tendenciosidade do modelo de Croston e do 

modelo SBA sugerido por Syntetos e Boylan (2005), entre os quais Shale et al. (2006), Teunter e Sani 

(2009) e Wallström e Segerstedt (2010), são alguns exemplos. 

Outros autores como por exemplo Teunter et al. (2011) e Prestwich et al. (2014) sugerem métodos 

alternativos que têm em conta a obsolescência dos materiais. Remete-se para a leitura de Boylan e 

Syntetos (2010) e de Bacchetti e Saccani (2012) para uma revisão mais detalhada deste tema. 

Ghobbar e Friend (2003) consideram a previsão da procura como crucial para a gestão de stocks, 

uma vez que é a base para a elaboração do planeamento dos níveis de stock a adotar. Nahmias 

(2005) refere que o comportamento da procura num determinado período de tempo ou durante o lead 

time de reabastecimento consiste num dos inputs necessários às políticas de gestão de stocks.  
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3.7. Políticas de Gestão de Stocks 

As políticas, modelos ou sistemas de gestão de stocks, consistem em mecanismos de atuação para a 

gestão dos ativos de uma organização, independentemente de se tratarem de matérias-primas, 

produtos intermédios ou finais.  

A caracterização da procura é uma questão fundamental a ter em conta aquando da decisão sobre 

qual a política de gestão de stock a ser aplicada. Assim sendo, a procura pode ser caracterizada 

como dependente ou independente, uniforme ou não uniforme e determinística ou estocástica. O 

Anexo 3 – Figura A3.2 sumariza as principais políticas de gestão de stocks abordadas na literatura de 

acordo com os critérios que as distinguem. 

Uma das questões a ter em conta na gestão de stocks é a dependência ou não da procura. 

Tradicionalmente os sistemas de reorder point, são aplicados quando a procura é independente. Por 

sua vez, quando a procura é dependente, descontinua e não uniforme são aplicados sistemas como o 

Materials Requirement Planning (MRP) (Ibn-Homaid, 2002). Sistemas Just-In-Time (JIT) são 

adequados quando a procura é dependente e contínua. 

A principal distinção entre modelos de gestão de stocks é a assunção do conhecimento ou não da 

procura. Se existe conhecimento sobre as quantidades que serão solicitadas, a procura é 

considerada determinística e se pelo contrário, existe incerteza e variabilidade da procura, a mesma 

considera-se aleatória (Nahmias, 2005; Carvalho et al., 2012). As políticas de gestão de stocks 

repartem-se respetivamente em modelos determinísticos e em modelos estocásticos. 

No que diz respeito aos modelos determinísticos, o modelo que constituiu a base para os diferentes 

modelos/políticas de gestão de stocks foi desenvolvido por Ford W. Harris em 1913 e denomina-se 

Economic Order Quantity (EOQ). Este modelo descreve o trade-off entre os custos fixos de 

encomenda e os custos variáveis de ter os itens em stock. As principais assunções do modelo EOQ 

são: 1) a procura é conhecida e constante; 2) não são permitidos stock-outs; 3) apenas os custos de 

stock e os custos de encomenda são considerados (Nahmias, 2005). 

Por sua vez, quando a incerteza da procura é considerada, as políticas de stocks podem ser 

classificadas em políticas de revisão contínua ou periódica. Esta classificação é feita de acordo com o 

intervalo em que o nível de stock é revisto, ou seja, o tempo que decorreu entre dois momentos em 

que os níveis de stock foram reconhecidos (Nahmias, 2005).  

Nas políticas de revisão contínua os níveis de stock são revistos de forma continuada e quando o 

nível de stock atinge uma determinada quantidade, denominada “ponto de encomenda”, a 

encomenda é colocada (Setyaningsih e Basri, 2013; Van Horenbeek, et al., 2013). Carvalho et al. 

(2012) referem ainda, que a quantidade a encomendar é fixa (Q), no entanto o período entre 

encomendas varia de acordo com o ritmo de procura. 

De acordo com Silver, et al. (1998) e Van Horenbeek, et al. (2013) as políticas de revisão contínua 

mais aplicadas são a política Order-Quantity (s,Q) e a política Order-Up-to-Level (s,S).  
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A política Order-Quantity (s,Q) caracteriza-se por uma quantidade fixa Q ser encomendada sempre 

que o nível de stock esteja igual ou abaixo do ponto de encomenda s. Na política Order-Up-to-Level 

(s,S) a encomenda é realizada quando se verifica a mesma condição que a (s,Q), no entanto é usada 

uma quantidade de encomenda (Q), de forma a que a encomenda seja de uma quantidade suficiente 

para elevar o nível de stock ao Order-Up-To-Level (S) (Silver, et al., 1998). É de salientar que Silver, 

et al. (1998) acrescentam ainda que quando a procura é unitária, os dois sistemas são idênticos 

porque a encomenda é feita quando o stock atinge o ponto s, isto é S= s+Q (Silver, et al. 1998). 

Por sua vez, nas políticas de revisão periódica, os níveis de stock são revistos em momentos 

discretos no tempo. A quantidade a encomendar corresponde à diferença entre o nível de stock atual 

e o nível de stock considerado necessário para o próximo período, de acordo com a previsão da 

procura. Esta quantidade é variável, uma vez que depende do ritmo da procura durante o período 

entre encomendas. Este último, ao contrário das políticas de revisão continua, é fixo e procede-se à 

elaboração da encomenda quando o nível de stock está abaixo do ponto de encomenda (Silver, et al., 

1998; Carvalho et al., 2012 e Setyaningsih e Basri, 2013 ). 

A política de revisão periódica Order-Up-To-Level (T,S), é de acordo com Silver, et al. (1998) 

comummente aplicada. Nesta política, a cada instante de revisão T é encomendada a quantidade que 

permita elevar o nível de stock ao Order-Up-To-Level (S). 

Existe ainda uma política que consiste na combinação da política de revisão continua (s,S) e a 

política de revisão periódica (T,S), a política (T,s,S). A ideia inerente a esta combinação é que a cada 

instante de revisão T sejam verificados os níveis de stock e caso se verifique que o nível de stock 

está abaixo de s, procede-se à elaboração da encomenda para que o nível de stock seja elevado até 

S. Segundo Silver, et al. (1998), em determinadas circunstâncias a política (T,s,S) permite obter uma 

melhor otimização dos custos de stocks do que as outras políticas enunciadas, muito embora o 

cálculo dos três parâmetros o torne mais intrincado. 

3.8. Conclusões do Capítulo 

A revisão da bibliografia apresentada no presente capítulo permitiu identificar quais são as 

metodologias e diferentes etapas que devem ser aplicadas num processo de desenvolvimento de 

uma política de gestão de stocks. Demonstrou também que a especificidade dos materiais e o 

sistema em que estes se enquadram é determinante na tomada de decisões sobre quais as melhores 

práticas de gestão a serem aplicadas. 

Não foram encontrados artigos ou estudos que abordassem o tema da gestão de materiais do sector 

ferroviário, através dos protocolos de pesquisa utilizadas pela autora. A pesquisa foi feita por 

palavras-chave como “materiais ferroviários”, “materiais de manutenção ferroviária”, “materiais de 

via”, entre outras. Esta pesquisa conduziu a artigos sobre estudos de resistências de materiais 

aplicados na via, efeitos do clima nas linhas ferroviárias, ou ainda como todos estes factores 

influenciam a circulação de comboios (Harrod, 2009; Connolly 2015; Bezgin, 2015; Odanovic et al., 

2015). 
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No que diz respeito à manutenção das infraestruturas ferroviárias os artigos encontrados 

desenvolvem questões como planeamento e escalonamento de manutenções, sempre de um ponto 

de vista de optimização de tempo e não de recursos materiais (Carretero et al., 2003; Goverde e 

Meng, 2011; Li e Gao, 2010; Macchi et al., 2012; Podofillini et al., 2006). 

No que diz respeito ao sector ferroviário, a literatura científica aqui referida revela que nos últimos 

anos têm sido desenvolvidos estudos e efectuadas mudanças na forma como as atividades de 

manutenção devem ser conduzidas, no entanto a literatura encontrada não abrange a questão do 

planeamento e gestão de stocks.  

É de salientar que quando as palavras-chave anteriormente referidas são pesquisadas sem 

especificar a ferrovia, são obtidos resultados no âmbito da gestão e planeamento de materiais. E que 

a literatura encontrada e estudada diz sobretudo respeito ao sector da aviação, sector este para os 

quais os estudos que são agora realizados para a ferrovia foram realizados há muito tempo atrás 

para a aviação. Isto poderá querer dizer que nos próximos anos e com o desenvolvimento de estudos 

sobre optimização das manutenções ferroviárias, poderá vir a ser dada atenção também à forma 

como os materiais necessários a estas manutenções podem ser planeados. 

Uma das principais conclusões é que a classificação dos itens em stock, a previsão da procura e os 

padrões da mesma têm que ser levados em conta aquando da tomada de decisão das políticas de 

gestão de stock a aplicar. 

No que diz respeito à previsão da procura, o intuito da utilização de modelos matemáticos de previsão 

é evitar, ou pelo menos diminuir, a interpretação subjetiva da evolução de dados históricos. Wieser et 

al. (2013) afirmam, com base na observação do comportamento das organizações, que previsões 

estabelecidas empiricamente por elementos pertencentes a diferentes departamentos ou serviços de 

uma mesma organização podem revelar resultados contraditórios. Como tal, a aplicação de modelos 

de previsão com fundamentação teórica constitui uma importante ferramenta de apoio à decisão. 

As organizações devem ter em consideração que a previsão da procura implica que diferentes 

decisões sejam tomadas, tais como: que informação deve ser recolhida e analisada, quais as 

ferramentas que devem ser usadas para esses fins, quais as abordagens organizacionais a ser 

adotadas, por exemplo é crucial que esteja definido quem é que é responsável pelas previsões da 

procura e por fim devem ser estabelecidas medidas de análise das previsões efetuadas (Danese e 

Kalchschmidt, 2011). 

No que diz respeito à caracterização dos padrões da procura estes são vistos na literatura como um 

importante ponto de partida para a definição dos métodos de previsão da procura mais adequados. 

Contudo tal como é referido por  Syntetos et al. (2005) a caracterização dos padrões de procura tem 

recebido atenção limitada na literatura académica. Apesar de alguns estudos terem sido 

desenvolvidos os autores salientam que estes não têm aplicabilidade universal ou validação empírica 

dos resultados. A prática comum nas aplicações de gestão de stocks que existem no mercado é 

categorizar arbitrariamente padrões de procura e, de seguida, selecionar um procedimento de 

estimação, a fim de prever as necessidades futuras. 
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Os esquemas de categorização apresentados na presente revisão são os únicos identificados na 

literatura que têm em consideração padrões alternativos de procura e consequentemente distinguem 

estes padrões para procederem ao estudo de qual a melhor metodologia de previsão e gestão de 

stock a aplicar (Syntetos et al. 2005). 

Se no que diz respeito aos métodos de previsão e classificação foi possível encontrar na literatura 

artigos que aplicam metodologias específicas ao estudo de materiais de manutenção e spare parts, o 

mesmo não se verificou no que diz respeito às metodologias de gestão de stocks. 

Verificou-se que não existem propostas de metodologias alternativas para o caso especifico materiais 

de manutenção e que as políticas adotadas para estes materiais são as comummente aplicadas na 

literatura como a revisão contínua Reorder Point (Q,r), com ponto de encomenda fixo r e quantidade 

de encomenda fixa Q, a revisão continua (s,S) com ponto de encomenda s e Order-Up-to Level (S) 

(Bacchetti e Saccani, 2012). Sani e Kingsman (1997) referem que esta última foi identificada como a 

que tem melhores resultados para materiais de manutenção com pouca intermitência na procura. 
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4. Proposta de Metodologia para a Gestão de Stocks 

O objetivo da presente dissertação de mestrado é propor metodologias que auxiliem a formalização e 

potencial implementação de políticas de gestão de stocks adequadas aos constrangimentos de uma 

empresa pública e à especificidade do processo de aquisição e dos próprios materiais de via 

utilizados na manutenção da REFER. Assim, ao longo deste capítulo apresentam-se as diferentes 

fases que constituem a proposta de metodologia desenvolvida, explicitando a sua relação com o 

problema em estudo, bem como a fundamentação teórica que sustenta a resolução do mesmo.  

No estudo de caso verificou-se a necessidade de formalização de um sistema de gestão de stocks de 

materiais de manutenção. Por esta razão surgiu o desenvolvimento do projeto interno de definição de 

políticas de gestão de stocks dos materiais de manutenção, que teve início praticamente em 

simultâneo com o desenvolvimento da primeira fase da presente dissertação de mestrado em 

Engenharia e Gestão Industrial.  

Este projeto foi suspenso à data da fusão, no entanto, a sua fase inicial constituiu um importante 

contributo ao desenvolvimento da presente dissertação porque as reuniões entre a DLG e DMN 

permitiram conhecer a estrutura e procedimentos destes dois departamentos, bem como as 

necessidades e problemas de ambas as partes. Neste contexto, a reunião da especialidade de via, 

constituiu um importante input ao desenvolvimento da presente dissertação: a identificação dos 

materiais de via que são de consumo sistemático para a manutenção, ou seja, os materiais que a 

DMN considera serem necessários existir em stock de funcionamento para fazer face às atividades 

de manutenção (MPS, MPCCP, MC – secção 2.3.1). Após esta reunião a PM-LG propôs que este 

grupo de materiais constituísse a amostra em análise na presente dissertação. 

Como proposta de metodologia, pretende-se seguir uma série de fases essenciais à implementação 

de um sistema de gestão de stocks, que tem em conta as limitações referidas na secção 2.5 e os 

inputs decorrentes do projeto conduzido pela REFER. A organização do presente capítulo reflete 

assim, as diferentes fases da proposta de metodologia. 

Após a seleção dos materiais que constituem objeto de estudo no âmbito da presente dissertação, 

deu-se início ao processo de tratamento de dados, que constituem o input para as fases seguintes. A 

segunda fase consiste na classificação de stocks, à qual sucede a fase de previsão da procura. A 

aplicação de políticas de controlo e gestão de stocks constitui a última fase da metodologia, sendo 

que as políticas selecionadas são fundamentadas pela resolução das fases anteriores. A metodologia 

desenvolvida, constituída pelas quatro fases mencionadas encontra-se representada na Figura 6.  

 

 

 

 

Figura 6 – Fases da proposta de metodologia desenvolvida 
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O processo de recolha, análise e tratamento dos dados referentes aos materiais de via de consumo 

sistemático, que constitui a primeira fase da metodologia é descrito na secção 4.1, nesta mesma 

secção são definidos alguns pressupostos que permitem ultrapassar alguns obstáculos na recolha da 

mesma. De seguida apresenta-se a fase de classificação de stocks (secção 4.2), que consiste na 

aplicação do método que tem por base o padrão de procura de Syntetos et al. (2005). 

A terceira fase (secção 4.3) consiste na descrição de três métodos de previsão: o Alisamento 

Exponencial Simples (AES), o método de Croston e o método de Aproximação de Syntetos e Boylan 

(SBA). Por último (secção 4.4), são descritas as políticas de gestão de stocks selecionadas: a 

Heurística de Naddor e o aplicativo SAP MRP V1 cuja metodologia base consiste numa política de 

revisão continua (s,Q). 

4.1. Recolha, Análise e Tratamento de Dados 

Esta primeira fase da metodologia constitui o ponto de partida para a aplicação dos métodos que 

serão propostos de seguida. Antes de mais, foi necessário definir claramente quais os materiais de 

via que do ponto de vista da REFER seriam prioritários na primeira fase da formalização da política 

de gestão de stocks. 

Tal como referido anteriormente, a reunião da especialidade de via realizada em Fevereiro de 2015, 

foi de entre as três reuniões de especialidade, a que permitiu analisar com maior profundidade o 

histórico de materiais e corroborar a sua fiabilidade com os técnicos da DMN. Nesta especialidade, 

todos os materiais aplicados na infraestrutura são adquiridos pela REFER e não através de 

subcontratos de manutenção. Assim, o histórico de aplicação, de encomendas e de reservas de 

materiais em SAP reflete, salvo algumas exceções, o histórico real referente a todos os materiais de 

via. Nesta reunião, foi possível confirmar com os técnicos especialistas de via quais os materiais cujo 

consumo pode ser considerado sistemático. Neste sentido, a DMN identificou os materiais que devem 

existir em stock de funcionamento pela frequência com que se recorre aos mesmos nas atividades de 

manutenção (MPS, MPCCP, MC), ou seja, cuja rotação é relativamente elevada, não se incorrendo 

em risco aquando da sua aquisição. 

De entre os materiais de consumo sistemático, foram selecionados os materiais que na primeira 

reunião com a DMN foram alvo de uma análise mais exaustiva devido à criticidade dos mesmos para 

a rede ferroviária. Para a REFER, são considerados materiais críticos os que têm como consequência 

a indisponibilização da infraestrutura, ou a diminuição da velocidade de circulação permitida, por um 

lado e, por outro, os elevados tempos de aprovisionamento. No primeiro caso, de indisponibilidade da 

infraestrutura, o carril é um dos materiais exemplificativos, as balizas convel surgem como exemplo 

de um material com implicações significativas na velocidade de circulação e os óleos e massas são 

exemplos de materiais cuja aquisição é problemática. 

Por estas razões, a amostra estudada abrange os materiais de via considerados prioritários e ainda 

balizas convel, óleos e massas, que não sendo diretamente materiais de via, fazem parte dos 

materiais críticos abordados no âmbito da reunião da especialidade de via. 
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As balizas convel são um sistema de apoio à circulação, que se aplica na via, que controla a 

velocidade da circulação de comboios, permitindo a comunicação com os comboios e mesmo a sua 

imobilização em caso de necessidade. Os óleos e massas são materiais consumíveis aplicados em 

juntas de carril e aparelhos de via e lubrificadores de via, ou seja, não incorporam a infraestrutura e 

por isso não são classificados como materiais de via mas têm, no entanto, implicação direta no 

estado da mesma. Assim, estes materiais serão igualmente abrangidos para efeitos de análise de 

stocks. 

O processo de recolha da informação é constituído por diversos passos. Para o efeito, foram 

exportados para Excel os relatórios resultado de diversas transações SAP, que fornecem diferentes 

tipos de informação. 

Após a definição dos materiais passíveis de serem estudados no presente trabalho, a 21 de Julho de 

2015 foi feita uma primeira consulta SAP. Começou-se por extrair a lista de materiais, univocamente 

identificados pela sua nomenclatura, bem como a sua descrição, unidade de medida base (UMB) e 

níveis de stock referentes aos anos de 2010 a 2014 inclusive. 

Na segunda transação SAP utilizada identificaram-se as encomendas de cada material, através da 

mesma obteve-se o número de identificação da encomenda (código da encomenda), a sua data de 

criação, quantidade encomendada e preço unitário. Importa referir que no processo de aquisição, as 

quantidades encomendadas não são diferenciadas pela finalidade de aplicação, ou seja, são 

agregadas, razão pela qual foi necessário analisar quais as quantidades encomendadas que dizem 

respeito a materiais para aplicação futura em atividades de manutenção. 

No caso de encomendas mais recentes (a partir do ano 2012) é possível através da mesma 

transação identificar o número do eContratos, ou seja, o código do processo de aquisição. Para 

contratos mais antigos foi necessário efetuar uma pesquisa manual. Tendo o número do eContratos é 

possível através de uma outra transação SAP identificar a data de início do contrato, que corresponde 

ao início do processo de aquisição. 

A diferença entre a data de início do eContratos e a data de encomenda corresponde ao tempo de 

procedimento. Este tempo pode variar consoante o procedimento contratual em causa, de acordo 

com os limites monetários estipulados no CCP e no Manual Interno de Contratação. 

Recorrendo a uma terceira transação, procedeu-se à recolha de informação sobre os movimentos 

dos materiais em SAP que correspondem a entregas, receções ou estornos dos materiais. Esta 

análise é importante porque permitiu obter mais informações sobre os tempos de fornecimento e os 

tempos de receção técnica (para os casos aplicáveis). 

Uma entrega em SAP corresponde a um ou mais materiais entregues no CLE. Existem materiais sem 

receção técnica ou com a receção técnica feita no fornecedor e para estes a data de entrega 

corresponde à data de entrada do material em stock (receção). No caso dos materiais que 

necessitam de receção técnica feita nas instalações do CLE, esta correspondência já não se verifica 

e é necessário que o tempo de receção técnica seja tido em conta no desenvolvimento do trabalho, 

uma vez que só após a realização da mesma é que o material fica disponível em SAP (através do 
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movimento receção), o que é evidenciado através de um movimento próprio SAP. Por sua vez, o 

estorno é o movimento que consiste na anulação de um outro movimento, normalmente devido a um 

lapso de inserção de dados em SAP e estes casos foram identificados e considerados na análise. 

Através de uma diferente transação SAP foram extraídos os consumos dos materiais em análise. Tal 

como sucedeu com as encomendas, foi necessário diferenciar os consumos entre manutenção e 

investimento. Ou seja, uma vez que um mesmo material pode ser utilizado em ações de investimento 

(obras) ou em manutenção, foi necessário perceber quais as quantidades que se referem apenas a 

manutenção, objeto de estudo desta dissertação. 

A 28 de Agosto de 2015 foi feita uma nova consulta SAP para recolha de dados históricos das 

reservas de materiais, também referentes aos anos de 2010 a 2014 inclusive, tendo-se também 

procedido à diferenciação entre materiais reservados para ações de investimento (obras) ou 

manutenção. 

Por fim, e tendo já recolhido uma série de dados que serviriam de input aos métodos a aplicar, foi 

necessário selecionar, de entre estes dados de reservas, de encomendas e de consumos, os que 

representam com maior fiabilidade as reais necessidades de materiais no âmbito das manutenções 

MPS, MPCCP e MC. 

4.2. Classificação de Stocks  

Nesta fase de classificação de stocks procurou-se identificar a possibilidade de aplicar as 

metodologias de classificação identificadas na revisão bibliográfica. A pergunta subjacente a esta 

etapa é: qual a melhor forma de classificar os materiais de forma a optar pelo método de previsão que 

melhor responde às características de cada material ou grupo de materiais? 

A possibilidade de se classificarem os materiais segundo as tipologias de spare parts identificadas na 

secção 3.3 revelou-se inexequível. De acordo com Gu et al., (2015) para diferentes categorias de 

stock, são tipicamente aplicadas diferentes políticas de reabastecimento. No estudo desenvolvido por 

estes autores, no sector da aviação, as spare parts são tradicionalmente classificadas em quatro 

grupos: elevada rotação, reparáveis, sem reparação e consumíveis.  

Por exemplo, para os materiais com elevada rotação e para os materiais reparáveis as suas 

necessidades são previstas com base em probabilidades de falha estimadas pelos fornecedores e os 

parâmetros e inputs do planeamento são uma decisão da responsabilidade dos responsáveis pela 

gestão da aplicação, ou seja a utilização do material numa dada atividade de manutenção. A 

metodologia desenvolvida pelos autores está intrinsecamente ligada à aplicação de uma ótica de 

manutenção preventiva, o que não se coaduna com a realidade de todas as atividades de 

manutenção da REFER. 

Apesar de ser claro para os elementos da PM-LG a existência de materiais classificáveis nestas 

categorias, a identificação clara desta categorização estava dependente da existência de parâmetros 

inexistentes de momento. Devido a condicionantes de tempo, à dispersão dos diferentes centros de 
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manutenção e pelo facto de o estágio curricular ser desenvolvido na DLG e não na DMN revelou-se 

impossível de aplicar. 

A análise ABC como forma de classificação não foi aplicada, uma vez que, no ponto 4.1 já se 

identificaram os materiais a analisar com base numa segmentação empírica assente nos requisitos 

definidos tanto pela DMN como pela DLG.  

O método proposto para classificação dos materiais de via selecionados pela REFER foi o 

desenvolvido por Syntetos et al. (2005). Os autores propõem uma classificação de acordo com o 

padrão de procura (secção 3.5.2). O objetivo da identificação desses mesmos padrões é permitir a 

agregação dos materiais, para depois se aplicar o método de previsão de procura que mais se 

adequa a cada um dos grupos formados. 

Partindo dos trabalhos desenvolvidos por Syntetos et al. (2005) e Velagic (2012) o esquema de 

classificação que é adoptado na presente metodologia é esquematizado na Figura 7. Recordando 

que o ADI (Average inter-demand interval) consiste no intervalo médio entre procuras e o CV 

(coeficiente de variação) aqui expresso ao quadrado, consiste na variação do tamanho da procura. 

Os valores de corte adoptados são os determinados matematicamente por Syntetos et al. (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 – Método de Classificação segundo o Padrão de Procura (Adaptado de: Velagic (2012)) 

 

 

De forma a explicitar os elementos necessários ao cálculo destes dois parâmetros apresenta-se a 

Figura 8 na qual o εi é a procura de determinado material e o ti o intervalo entre duas procuras 

consecutivas. 

 

 

 

 

 
Figura 8 – Representação da ocorrência de procuras 
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Como se pode ver na Figura 8, os diferentes intervalos representado pelos ti não têm todos a mesma 

dimensão, uma vez que as procuras (εi) não ocorrem em intervalos fixos no tempo. O ADI consiste no 

intervalo médio entre procuras. É expresso em períodos, em que o período é o intervalo de tempo 

referencial que a empresa utiliza na gestão das suas encomendas. E é calculado da seguinte forma:  

 
 

𝐴𝐷𝐼 =
𝑡!!

!!!

𝑁  (1) 

Onde: 

ti intervalo entre duas procuras consecutivas. 

N períodos com procura diferente de zero. 

n total de períodos em estudo. 

Por sua vez, o CV2 consiste no coeficiente de variação dos tamanhos das procuras e pode ser 

calculado da seguinte forma: 

 
 

𝐶𝑉! =

(𝜀! − 𝜀)!!
!!!

𝑛
𝜀

!

 (2) 

 

e em que  a média da quantidade procurada  é dada por:   
  

  
𝜀 =

𝜀!!
!!!

𝑛  (3) 
                       

Onde: 

εi  quantidade procurada do material no momento i. 

Os quatro padrões de procura identificados por esta metodologia são: o suave (smooth), o errático 

(erratic), o intermitente (intermittent) e o lumpy. Tendo sido incluída no esquema da Figura 7, a 

classificação de esporádico, ou seja, um material que pode não verificar ocorrência de procura nos 

períodos em análise. 

Os materiais com padrão suave caracterizam-se por uma procura aleatória, com muitos intervalos 

sem procura. Quando esta ocorre é de uma unidade ou poucas unidades, pelo que não existe grande 

variabilidade do tamanho das procuras (Velagic, 2012). Este padrão de procura não cria problemas 

de maior à sua previsão ou gestão de stocks (Ghobabar e Friend, 2002). 

Por sua vez, os materiais com procura errática caracterizam-se por uma distribuição da procura 

relativamente frequente, pelo que o momento da procura não é incerto. Apresentam no entanto uma 

acentuada variação da quantidade procurada (Ghobabar e Friend, 2002; Velagic, 2012). 



 46 

Os materiais com padrão de procura intermitente caracterizam-se por uma procura aleatória com 

muitos intervalos sem procura, o que se traduz em incerteza quanto ao momento da procura (Velagic, 

2012). A quantidade procurada apresenta no entanto baixa variabilidade, existindo por isso pouca 

incerteza em relação à mesma. 

Por último, a procura caracterizada como lumpy é o padrão mais difícil de controlar porque não só 

existem vários intervalos com procura igual a zero como aquando da existência de procura existe 

uma elevada variabilidade da sua quantidade. Como tal, tanto o momento da procura como o 

tamanho da mesma são incertos. 

De acordo com Heinecke et al. (2012) este esquema de classificação permite uma análise atenta do 

comportamento dos materiais e constitui um importante ponto de partida para decisões relativas a 

métodos de previsão e políticas de gestão de stocks a aplicar a materiais com uma procura que não é 

constante. 

4.3. Previsão da Procura  

Tal como referido anteriormente (3.6), o comportamento da procura num determinado período de 

tempo consiste num dos inputs necessários à definição das políticas de gestão de stocks (Nahmias, 

2005). Como tal, na presente proposta de metodologia, a etapa da previsão da procura é 

subsequente à classificação de stocks e consiste na aplicação de três métodos de previsão: o 

Alisamento Exponencial Simples (AES), o método de Croston e o método de Aproximação de 

Syntetos e Bolyan (SBA). Estes métodos foram já abordados na secção 3.6, passando de seguida à 

justificação da sua inclusão na presente proposta de metodologia, bem como à explicitação da sua 

formulação matemática. 

No entanto, é importante referir que não se optou pelo método TSB (Teunter et al., 2011) também 

referido na secção 3.6.2 porque é um método que dá resposta a problemáticas de obsolescência e, 

apesar de existirem na REFER materiais em que esta questão deve ser considerada, esta realidade 

não se aplica aos materiais em estudo. Na especialidade de sinalização esta questão é relevante 

porque se tratam de materiais com recorrentes avanços tecnológicos e dos seus sistemas, no 

entanto, no que diz respeito aos materiais de via, e ainda mais especificamente aos materiais da 

amostra em estudo a questão da obsolescência não se aplica, são tipicamente materiais com grande 

ciclo de vida e que o seu armazenamento não levanta problemáticas de deterioração. Esta é a razão 

pela qual o método TSB não foi selecionado para esta proposta de metodologia.  

Alisamento Exponencial Simples (AES) 

O primeiro método proposto trata-se do Alisamento Exponencial Simples. É o único método 

convencional de previsão de séries temporais na presente metodologia e apesar de lhe terem sido 

apontas algumas limitações, já mencionadas na secção 3.6.2, tal como a impossibilidade de obter 

separadamente a estimativa do tamanho da procura e da probabilidade da mesma, são-lhe 

igualmente reconhecidas algumas vantagens. De acordo com Teunter et al. (2011) o AES responde 

rapidamente a situações de obsolescência repentina ou diminuição da procura, sendo este último 
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uma característica de interesse para o problema em estudo. Os autores Sbrana e Silvestrini (2014) 

acrescentam ainda, que nos últimos anos os modelos de alisamento exponencial têm sido 

amplamente aplicados devido à sua simplicidade robustez e previsões satisfatórias.  

De forma sucinta, o método AES consiste na aplicação de pesos exponencialmente decrescentes aos 

dados históricos (Nahmias, 2005). A fórmula de previsão da procura de um item no período t+1 é 

dada por: 

 
   𝐹!!! = 𝛼𝑋! + (1 − 𝛼)𝐹! (4) 

Onde:  

𝛼 constante de alisamento que toma valores entre 0 e 1; 

𝑋!  quantidade procurada no instante t; 

𝐹!  procura prevista para o instante t. 

Método de Croston  

O método original de Croston (1972) é um modelo determinístico, no qual as séries temporais são 

divididas e previstas nos seus elementos constituintes. Isto significa que neste método a magnitude 

das procuras, ou seja a quantidade das procuras não nulas (st+1) e o tempo entre procuras 

consecutivas (kt+1) são previstos separadamente através da aplicação de alisamento exponencial 

(Willemain, et al. 2004). De acordo com (Babai et al., 2010): 

  
  
   𝑠!!! =

𝑠! , 𝑠𝑒  𝑑! = 0
1 − 𝛼 𝑠! +   𝛼𝑑! , 𝑠𝑒  𝑑! > 0 (5) 

  
  
   𝑘!!! =

𝑘! , 𝑠𝑒  𝑑! = 0
1 − 𝛼 𝑘! +   𝛼𝑑! , 𝑠𝑒  𝑑! > 0 (6) 

Onde: 

𝑘! número de meses desde a última procura positiva no início do mês t;  

𝛼 constante de alisamento que toma valores entre 0 e 1; 

𝑑!  procura por item no mês t; 

𝑠!  procura no mês t, sendo que a procura é positiva; 

Por fim a previsão da procura (xt+1) para um dado período de tempo é dada por: 

  
   𝑥!!! =

𝑠!!!
𝑘!!!

 (7) 

De acordo com Syntetos et al. (2005), o método de Croston é recomendado para itens em que o 

padrão de procura é suave (ver secção 3.5.2), ou seja, não existe uma acentuada variação do 

tamanho da procura nem dos intervalos entre procuras, sendo que para os restantes padrões de 



 48 

procura identificados, o método de Aproximação de Syntetos e Boylan (SBA) é o recomendado pelos 

autores. 

Método de Aproximação de Syntetos e Boylan (SBA) 

Tal como referido anteriormente, foram desenvolvidas diversas variações do método de Croston 

original, todavia, o método SBA é recorrentemente referido como dando a melhor resposta ao facto 

de o método de Croston conduzir a uma estimativa positivamente enviesada da procura por unidade 

de tempo, em todos os pontos do tempo e em pontos isolados (Syntetos e Boylan, 2001). Os autores 

propuseram então aplicar um factor de correção 1 − 𝛼 2 à previsão da procura média por unidade de 

tempo. A previsão da procura (xt+1) pelo método SBA é dado por:  

  
   𝑥!!! = 1 −

𝛼
2

𝑠!!!
𝑘!!!

 (8) 

 

4.3.1. Inicialização 

Para inicializar as previsões, Chase (2009)  e Babai et al. (2010) propõem a divisão dos dados 

históricos da procura em dois conjuntos. Um primeiro conjunto é utilizado para estimar parâmetros 

como as constantes de alisamento e para inicializar os métodos de previsão (Babai et al., 2010). Um 

segundo conjunto é utilizado como prova, quer isto dizer que é utilizado para gerar as previsões, e 

avaliar a performance das mesmas através da comparação destas com os dados reais da procura. 

Chase (2009) recomenda que a inicialização seja feita a partir de 2/3 dos dados mais antigos do 

histórico da procura e que a prova seja constituída por 1/3 dos dados mais recentes do histórico da 

procura. 

No presente estudo estão em análise os dados históricos das necessidades (procuras) de 60 meses, 

correspondentes aos anos de 2010 a 2014 inclusive. Seguindo a proposta de Chase (2009), e para 

que na análise não sejam separados dados históricos do mesmo ano, optou-se por considerar 36 

meses para a inicialização (≈2/3) e 24 meses para a prova (≈1/3). 

A formulação matemática para a inicialização do método de previsão AES é dada por  𝑥!" , onde 𝑑! 

corresponde à procura por item no mês t (Velagic, 2012): 

  
   𝑥!" =

1
36

𝑑!

!"

!!!

 (9) 

 

O método de Croston e o SBA partilham da mesma formalização matemática para a inicialização. A 

inicialização destes métodos é dividida nos seus elementos, ou seja, para a quantidade das procuras 

não nulas (𝑠!") e para o tempo entre procuras consecutivas (𝑘!"). Seja T o número de meses em que 

a procura foi positiva e 𝑑! a procura por item no mês t, de acordo com Velagic (2012) temos: 
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   𝑠!" =

1
36

𝑑!
!  ∈  !

 (10) 

 
  
   𝑘!" =

36
𝑇

 (11) 

 

4.3.2. Constantes de Alisamento 

A aplicação dos métodos propostos na presente metodologia implicam a definição da constante de 

alisamento 𝛼 , que é introduzida como um parâmetro de controlo .  

De acordo com Teunter et al. (2011) o objetivo da previsão é obter uma variância mínima, o que 

implica um estimador não enviesado. Contudo, isto só é possível quando o processo de procura é 

conhecido e no caso da procura intermitente, é difícil identificar se o processo de procura é ou não 

estacionário. Se a procura for aproximadamente estacionária a variância da mesma não pode ser 

demasiado acentuada, isto só será possível escolhendo constantes de alisamento suficientemente 

pequenas. Por outro lado, a previsão deve ser suficientemente adaptável para ser possível de aplicar 

nos casos em que o processo de procura se revelar não estacionário e, como tal, as constantes de 

alisamento também não devem ser demasiado reduzidas (Teunter et al., 2011).  

Os autores propuseram então duas formas de escolher as constantes de alisamento. Uma das 

opções é a otimização heurística, tendo por base os dados históricos. Nos casos de procura 

intermitente, esta opção é de difícil aplicação prática, uma vez que tipicamente existem falhas nos 

dados, ou os existentes são insuficientes. Uma outra opção é a utilização de valores fixos com base 

em estudos realizados por autores que se dedicaram a esta área de estudo, como por exemplo 

Syntetos et al., 2005 e Heinecke et al., 2013. Sendo esta última a opção mais viável para a resolução 

do problema em estudo.  

No contexto da intermitência da procura, na literatura científica são aconselhados valores baixos de 

constantes de alisamento. Valores entre 0,05 e 0,2 são vistos como realistas por autores como 

Croston (1972), Willemain et al. (1994) e Johnston e Boylan (1996). De acordo com Syntetos et al. 

(2005), de um ponto de vista empírico, este intervalo cobre valores com utilidade prática e os valores 

comummente utilizados são: 0,05; 0,10; 0;15 e 0,20. Estes serão por isso os valores de 𝛼 adotados 

na resolução do caso de estudo da presente dissertação. 

4.3.3. Seleção dos Métodos de Previsão 

O passo que se segue à aplicação das metodologias de previsão propostas é a comparação dos 

resultados obtidos. Com base no estudo elaborado por Velagic (2012), considerou-se a aplicação das 

medidas de performance: Erro Médio (em inglês Mean Error – ME) que mede o enviesamento da 

estimativa e Erro Quadrático Médio (em inglês Mean Square Error - MSE) que estima a variância do 

método de previsão. 
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Na literatura poder-se-ão encontrar indicadores de performance mais sofisticados, contudo estes dois 

indicadores têm revelado bons resultados e são comummente aplicados. No contexto de materiais 

com procura intermitente, o MSE poder ser definido para procuras positivas ou nulas (Velagic, 2012). 

Por outro lado, o MSE é comummente aplicado a questões de controlo de stocks, uma vez que os 

stocks de segurança são determinados tendo por base o MSE (Heinecke et al., 2012). Contudo, de 

acordo com Velagic (2012), este método depende da escala e é particularmente sensível à distorção 

devida a outliers, razão pela qual pode levar a significativas dificuldades na interpretação dos 

resultados. E por esta razão optou-se pela aplicação do ME, sendo que este vai permitir perceber em 

média qual é o erro entre a previsão e a procura real. 

Para cada um dos valores de constante de alisamento considerados é calculado o ME para todas as 

séries temporais. Uma média aritmética é depois aplicada para resumir os resultados de todas as 

séries e para que se identifique qual o 𝛼 e qual o método (AES, Croston ou SBA) que dá melhores 

resultados, ou seja menor erro. A formulação matemática da medida de performance proposta é a 

apresentada:  

 
  
   𝑀𝐸 = 𝑥! − 𝑑! (12) 

Onde: 

𝑥! previsão no início do mês t da procura no mês t; 

𝑑! procura por item no mês t; 

 

4.4. Políticas de Gestão de Stocks  

Na presente secção são apresentadas duas propostas de metodologia para gestão dos stocks dos 

materiais em análise. Estas propostas são fundamentadas pela análise dos dados históricos, que 

permitiu compreender algumas das especificidades e dificuldades inerentes à gestão destes 

materiais. Bem como na análise de resultados obtidos nas fases anteriores. 

4.4.1. Heurística de Naddor  

Do estudo conduzido por Babai et al. (2010), sobre a performance de três heurísticas (T,s,S) em 

coordenação com a previsão da procura, os autores concluíram que a heurística de Naddor é a que 

tem maior capacidade de minimizar os custos totais associados à gestão de stocks.  

A heurística de Naddor consiste numa combinação entre um sistema de revisão continua (s,S) e um 

sistema de revisão periódica (T,S). Consiste portanto num sistema gestão de stocks (T,s,S), no qual o 

nível de stock é revisto no fim de um período de tempo fixo T. Se o nível de stock for igual ou inferior 

ao ponto de encomenda (s), é colocada uma encomenda para elevar o stock até ao nível de stock 

pretendido (S), em inglês replenishment level (Babai et al., 2010).  

 



 51 

Explicitam-se aqui as variáveis que constituem a heurística de Naddor, uma vez que fazem parte de 

diferentes equações: 

𝜆  nível de serviço; 

b  custos de encomendas não satisfeitas (backorder); 

ℎ  custos de posse do material; 

𝑘 custos de encomenda; 

𝜇!  média da procura durante o período t; 

𝜎!  desvio padrão da procura durante o período t; 

𝑇!  período óptimo de revisão; 

𝑄!  quantidade óptima da a encomenda; 

LT tempo médio de aprovisionamento (lead time); 

u unidade de procura; 

w unidade de tempo; 

s0 ponto de encomenda; 

S0 nível de stock pretendido; 

P(0)  probabilidade de não existência de procura. 

 

A formulação matemática da heurística é definida de seguida de acordo com Babai et al. (2010): 

 
 

  
   𝑇! =

2  𝑘  
𝜇!  ℎ  𝜆

 (13) 

  
  
   𝑄! =

2  𝑘  𝜇!  
ℎ  𝜆

 (14) 

  
   Onde    𝜆 = !

!!!
 (15) 

  
  
   𝜇 𝑇! =   𝜇!    𝐿𝑇 +

𝑇!
2

 (16) 
 

  
   𝜎 𝑇! = 𝜎!! + 𝐿𝑇 +

𝑇!
3

+
𝑇!  𝜇! !

12
+
𝑢! 1 − 𝑃!

6
 (17) 

  
  
   𝜇 𝑄! =   𝜇!    𝐿𝑇 +

𝑤
2

+   
𝑄! − 𝑢
2

 (18) 
  

  
   𝜎 𝑄! = 𝜎!! + 𝐿𝑇 +

𝑤
3

+
𝑤  𝜇! !

12
+
𝑢! 1 − 𝑃!

6
+
𝑄!! − 𝑢!

12
 (19) 

 

A procura por período é assumida como aproximável a uma distribuição Gama. De acordo com 

Teunter et al. (2010), outras distribuições poderiam ser assumidas, como por exemplo a Weibull, no 
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entanto a distribuição Gama é, segundo os autores, a escolha natural para aplicações de controlo e 

gestão de stocks. Assim sendo, para o cálculo de P(0) e de forma a ajustar esta distribuição aos 

dados históricos da procura por período é necessário calcular os parâmetros 𝛼 e  𝛽 da distribuição 

Gama partindo da relação dos mesmos com a média e da variância dos dados históricos da procura 

por período para cada um dos materiais. 

Para o cálculo dos parâmetros 𝛼 e  𝛽 da distribuição Gama temos que: 

  
   𝑋 =

𝑋!!
!!!

𝑛
 (20) 

  
  
   𝑉𝐴𝑅   𝑋 = 𝛼  𝛽! (21) 

 
  
   Como      𝑋 = 𝛼  𝛽 ,     então 𝛽 = 𝑋

𝛼 (22) 

 

  
   E de    𝑉𝐴𝑅   𝑋 =

𝑋𝑖
2−𝑋𝑛

𝑖=1
𝑛  (23) 

  
  
   Temos  𝛼 = 𝑋2

𝑋𝑖
2−𝑋𝑛

𝑖=1
𝑛

 (24) 

Tendo 𝛼 podemos através da Equação (22) obter o parâmetro 𝛽. 

Finalmente, o ponto de encomenda (𝑠!) e o nível de stock (𝑆!) são obtidos a partir das seguintes 

expressões: 

  
   𝑠! = 𝜇 𝑄! + Ϝ  𝜎 𝑄! − 𝑄! (25) 

  
  
   𝑆! = 𝜇 𝑇! + Ϝ  𝜎 𝑇!  (26) 

Onde: 

Ϝ função inversa da distribuição normal para o valor de 𝜆, Ϝ = 𝜑!!(𝜆). 

4.4.2. MRP V1 

A REFER tem o sistema SAP implementado e nele está incluído um módulo de MRP (Material 

Requirements Planning) que inclui três formatos de MRP distintos, o MRP PD, MRP V2 e MRP V1. 

Contudo, os inputs não estão parametrizados e, como tal, nenhuma destas tipologias está de 

momento a correr em SAP. De seguida serão explicitadas cada uma das três tipologias, bem como a 

razão da sua exclusão ou inclusão na presente proposta de metodologia. 

No MRP PD o nível de stock é atualizado de acordo com as saídas de stock e as reservas futuras. E 

quando o nível do mesmo atinge o zero é automaticamente lançada uma necessidade de compra 

com uma quantidade previamente definida pelo utilizador responsável por inserir e atualizar os 
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parâmetros das nomenclaturas, ou seja dos materiais, em SAP. O MRP PD corre em conformidade 

com as necessidades da empresa desde que o planeamento das necessidades, evidenciado nas 

reservas, tenha em conta o tempo de aprovisionamento dos materiais, de forma a garantir que estes 

estarão disponíveis no momento em que serão necessários. Tendo em conta que os materiais de 

manutenção selecionados pela REFER para o presente estudo dizem respeito a necessidades de 

manutenção não planeadas e que, como tal, a identificação das necessidades é difícil de prever 

atempadamente, ocorrendo por estimativa, exclui-se este formato de MRP do presente estudo. 

O segundo formato, o MRP V2, segue uma política de gestão (s,Q), no qual é definido um nível de 

inventário correspondente ao ponto de encomenda (s), que quando atingindo dá origem ao 

lançamento de uma encomenda na quantidade Q. Neste formato, os parâmetros de gestão (s,Q) são 

definidos pelo próprio sistema tendo em conta um histórico de necessidades SAP. Como foi referido 

anteriormente, os materiais de manutenção em estudo verificam uma acentuada variabilidade das 

quantidades procuradas e dos momentos em que essas mesmas necessidades são identificadas. Por 

esta razão, o histórico de necessidades denota uma robustez insuficiente para que os cálculos dos 

parâmetros sejam efetuados automaticamente, o que leva também à exclusão desta tipologia de 

MRP. 

Por último, o MRP V1 segue igualmente uma política de gestão (s,Q), com a diferença de que cada 

um destes parâmetros deve ser definido e inserido no sistema por um utilizador. A definição destes 

parâmetros pode ser feita de forma empírica pelo utilizador, recorrendo ao conhecimento do histórico 

dos materiais e dos tempos de fornecimento, ou através da aplicação de modelos matemáticos. 

Tendo em conta as limitações das tipologias de MRP anteriormente referidas, a tipologia MRP V1 

aparenta constituir uma hipótese viável para a gestão dos materiais em análise. Isto porque sendo os 

parâmetros definidos pelo utilizador tanto empiricamente ou recorrendo a modelos, a análise será 

feita para cada material tendo em conta a intermitência das necessidades consequente da 

imprevisibilidade das atividades de manutenção, a irregularidade dos tempos de aprovisionamento, 

entre outros factores que têm influência direta na gestão dos materiais. 

Reconhecendo que a experiência do utilizador constitui um input essencial aos cálculos dos 

parâmetros (s,Q), existe a possibilidade de enviesamentos do utilizador. Estes podem resultar em 

quebras de stock ou níveis de stock acima das necessidades, sendo que ambos os casos têm 

consequências nos custos da empresa. Os modelos matemáticos com fundamentação teórica 

existentes na literatura científica pretendem responder à problemática do cálculo do ponto óptimo 

destes parâmetros. 

Tendo em conta que deverá ser definido para cada material um nível de stock (s) suficiente para fazer 

face às necessidades que surjam durante o tempo de aprovisionamento das encomendas já 

colocadas, ou seja, para que não ocorram roturas de stock, propõe-se a aplicação de um modelo 

matemático para o cálculo dos parâmetros a inserir em MRP V1. 

Na secção 4.1 verificou-se que a amostra do tempo de aprovisionamento não é única, o cálculo do 

stock de segurança (SS) segue a seguinte formulação (Lambert et al., 1998):  
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   𝑆𝑆 = 𝜆   𝜇!"   .𝜎!  ! + 𝜇!  !.𝜎!"   ! (27) 

Onde: 

𝜆  nível de serviço; 

𝜇!"  média do tempo de aprovisionamento; 

𝜎!"  desvio padrão do tempo de aprovisionamento; 

𝜇!  média da procura durante o período t; 

𝜎!  desvio padrão da procura durante o período t; 

 

Prossegue-se então com o cálculo do ponto de encomenda (s), que de acordo com Baranger e 

Huguel (1994) é dado por: 

  
  
   𝑠 = 𝑆𝑆 +   𝜇!  . 𝜇!" (28) 

Por fim, é calculada a quantidade económica de encomenda (Q), de acordo com o modelo EOQ 

(Silver et al.,1998; Nahmias, 2005): 

 
  
  

𝑄 =
2. 𝑘. 𝜇!
ℎ

 (29) 

Onde: 

𝑘 custos de encomenda, 

ℎ  custos de posse do material durante o período t. 

 

4.5. Conclusões do Capítulo 

Ao longo do presente capítulo apresentaram-se os diferentes métodos que constituem a proposta de 

metodologia para a resolução do caso de estudo. O desenvolvimento da mesma teve em 

consideração a estrutura e características da REFER descritas no capítulo 2, sendo sustentada pela 

revisão bibliográfica desenvolvida no capítulo 3 da presente dissertação.  

No capítulo seguinte, apresenta-se a resolução do estudo de caso, que consiste na implementação 

da metodologia apresentada no presente capítulo, aos dados disponibilizados pela REFER. 
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5. Resolução do Caso de Estudo 

No presente capítulo é descrita a aplicação da proposta de formalização da política de gestão de 

stocks na REFER. Para tal são seguidas as fases propostas na metodologia descrita no capítulo 

anterior. 

Numa primeira fase caracterizou-se a amostra dos dados disponibilizados, identificando os 

pressupostos considerados. Posteriormente, procedeu-se à aplicação do método de classificação de 

stocks (secção 5.2). Os resultados da fase anterior permitiram a resolução da metodologia de 

previsão da procura apresentada na secção 5.3. Na secção 5.4 apresentam-se, por fim, a aplicação 

das políticas de gestão de stocks, que tem nos resultados da fase anterior um dos seus inputs. 

5.1.  Recolha, Análise e tratamento de dados 

De forma a denotar a representatividade dos materiais em estudo em termos quantitativos e 

monetários, apresenta-se a Tabela 2 com algumas quantificações importantes. 

Tabela 2 – Quantificação unitária e percentual do número de nomenclaturas em estudo e do seu valor monetário 
em stock 

 

Descrição Quantificação 

Número de materiais (1) 8 111	  

Número de materiais analisados (2) 218 

Representatividade do número de materiais analisados (2)/(1) 3% 

Representatividade do valor em stock dos materiais analisados  45% 

Nota: Por razões de confidencialidade, no que ao valor em stock diz respeito, apresentam-se apenas valores relativos. 

Verifica-se que apesar de a amostra de materiais em análise representar apenas 3% de todo o 

universo de materiais REFER o seu valor monetário em stock representa 45% do valor total em stock. 

Com o decorrer da análise, foi necessário excluir alguns materiais pela especificidade do histórico de 

consumo dos mesmos, nomeadamente consumos pontuais de materiais muito críticos, utilização de 

materiais usados, bem como a concatenação de nomenclaturas de materiais compostos. Assim, a 

amostra final é constituída por 55 nomenclaturas de materiais que apesar de corresponderem apenas 

a 1% das nomenclaturas existentes, representam cerca de 40% do valor do material em stock. 

Depois de todo o processo de recolha de dados descrito na secção 4.1 procedeu-se à análise e 

tratamento de dados. 

Primeiramente foi obtida toda a informação sobre os diferentes tempos que constituem o processo de 

aquisição do material. Foram analisados os dados sobre as encomendas (cerca de 1 400 registos) e 

os tempos dos eContratos de forma a identificar o tempo médio de procedimento para cada material. 

A diferença entre a data de início do eContratos e a data de encomenda corresponde ao tempo de 

procedimento. De seguida, analisaram-se as datas de entrega dos fornecedores, que corresponde ao 

tempo decorrido desde a colocação da encomenda até à data da entrega do material. Foram ainda 
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analisados os casos de materiais cuja data de entrega não corresponde à data de recepção, ou seja 

à entrada do material em stock. Esta situação só se verifica quando os materiais têm recepção 

técnica. Assim, para os materiais com receção técnica foi também considerado este tempo. 

O tempo de aprovisionamento da REFER é constituído pelo somatório da média destes três períodos: 

tempo de procedimento, tempo de fornecimento e tempo de receção técnica, quando aplicável. No 

Anexo 4 – Tabela A4.1 podem ser consultados os tempos médios de aprovisionamento de  alguns 

dos materiais. 

Uma das principais questões tida em conta na análise dos dados históricos dos materiais foi a 

distinção dos dados que correspondem aos materiais de consumo sistemático dos de consumo em 

ações planeadas (obras). Como já foi referido anteriormente, um mesmo material pode ser aplicado 

numa atividade de manutenção ou numa obra, o que implica diferentes perspetivas sobre o tipo de 

stock a constituir para o mesmo. 

Identificar esta diferença revela-se uma tarefa de elevada complexidade, essencialmente por duas 

razões. Em primeiro lugar, no momento de aquisição dos materiais não há distinção das quantidades 

por tipo de aplicação, em segundo, porque não há uma correspondência direta entre as reservas e 

consumos classificados por tipologia de manutenção e a tipologia de stock (sistemático ou planeado) 

que dá resposta às necessidades. Como forma de contornar esta situação, analisaram-se de 

diferentes formas os dados históricos respeitantes aos consumos, às reservas e às aquisições, 

classificando estes dados caso a caso. 

No que diz respeito aos consumos e reservas começou por se identificar os tipos de ações de 

manutenção e, com base nos pressupostos assumidos, recolher os dados das ações de manutenção 

que implicavam a utilização de materiais de consumo sistemático. Porém, não foi possível fazer esta 

distinção para todas as ações apenas a partir da sua tipologia. Assim, quando esta primeira 

classificação foi inconclusiva recorreu-se à análise do objeto de custo de cada consumo ou reserva 

para aferir, com base nos pressupostos, a classificação mais adequada. 

Existem três tipos de objetos de custo para imputação dos materiais aplicados: os Centros de Custo, 

o Plano da Estrutura do Projeto (PEP) e as Ordens. O centro de custo é um objeto genérico 

(exemplo: Direção de Gestão da Circulação – Zona de Movimentação de Coimbra) que não permite 

identificar o tipo de ação, dado que apenas identifica a unidade de custo que recebeu o material. O 

PEP é utilizado para projetos de investimento, pelo que o consumo para PEP será sempre um 

consumo planeado e por isso está fora do âmbito do trabalho. Por último, através da tipologia das 

Ordens, identificaram-se o tipo de reservas e consumos. Foram para isso analisados cerca de 4 000 

registos de reservas correspondentes aos anos de 2010 a 2014 dos materiais em análise e ainda 

cerca de 12 000 registos de consumo.  Na Tabela 3 resumem-se as ordens e respetiva classificação, 

que constituíram os pressupostos aplicados para classificar a reserva e o consumo do material 

quando não foi possível identificar os tipos de ação de manutenção a que se destinaram. 
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Tabela 3 – Resumo das ordens, designação e respetiva classificação 
 

Código da 
Ordem 

Designação Classificação 

31 Manutenção Corretiva Sistemático 

32 Manutenção Preventiva Condicionada Sistemático 

33 Trabalho para entidade Interna Outros 

34 Trabalho para entidade Externa Outros 

35 Manutenção Preventiva Sistemática Sistemático 

36 Ordem de Investimento Planeado 

40 Ordem para a Circulação Sistemático 

41 Ordem Interna Sistemático 

42 Gestão de Materiais Usados e Resíduos Outros 

50 Conservação/Manutenção - Via Sistemático 

52 Manutenção Preventiva Condicionada Longo Prazo Planeado 

53 Manutenção Preventiva Condicionada Curto Prazo Sistemático 

72 Estudos, Projetos e Assistência Tecnológica Outros 

79 Outros fornecimentos e serviços a terceiros Outros 
 

Por último, também para a distinção entre materiais de stock destinados a obras e materiais 

destinados a manutenção, foram analisados em conjunto com a PM-LG, os stocks entre os anos de 

2010 e 2014. Partindo do conhecimento da PM-LG sobre os contratos existentes nos últimos anos 

para aquisição de materiais para obras, foi feita uma estimativa das percentagens para cada material 

que dizem respeito a obras e a manutenção.  

Os dados principais obtidos nesta fase encontram-se resumidos Anexo 4 – Tabelas A4.1 e A4.2. 

5.2. Classificação de Stocks  

A classificação de stocks realizou-se sobre os dados das reservas de material. Esta informação foi 

considerada a que melhor corresponde à necessidade efetiva de cada material num intervalo de 

tempo de um mês. Analisaram-se os dados de cada mês entre os anos de 2010 e 2014. As reservas 

registadas por cada centro de manutenção foram agregadas, sendo informação centralizada pela 

DLG para servir de base às decisões relativas à gestão de stocks. 

De forma a prosseguir com a aplicação do método de classificação de acordo com o padrão de 

procura proposto na secção 4.2 foram calculados os seus componentes (ADI e CV2) e ainda algumas 

estatísticas descritivas necessárias ao cálculo dos anteriores, tendo por base os dados que dizem 

respeito ao histórico das reservas de cada uma das nomenclaturas em estudo. Para resultados 

detalhados para cada um dos 55 materiais consultar Anexo 5 – Tabela A5.1.  

Apresenta-se de seguida a Tabela 4 de resumo dos intervalos de resultados dos parâmetros que 

constituem o método de classificação da procura: 
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Tabela 4 – Intervalo de restultados de N, ADI e CV2 

 

Componentes Analisadas Intervalo de Resultados 

N (nº de procuras positivas no período em análise, 60 meses)  2 - 38 

ADI (=60/N)  1,58 – 30,00 

CV2 da quantidade Procurada 1,87 – 35,06 

 

Nos dados históricos das necessidades entre 2010 e 2014 verificou-se uma elevada intermitência da 

ocorrência de procura, com vários meses em que a mesma é igual a zero, aumentando assim o 

intervalo médio de tempo entre procuras, que se traduz em valores de N nunca superiores a 38 e 

consequentemente elevados valores de ADI (Tabela 4).  

É de salientar que: se um material tiver procura positiva durante todos os meses em estudo (N=60), o 

seu ADI será 1 e que o valor de corte para o ADI do método de classificação segundo o padrão de 

procura desenvolvido por Syntetos et al. (2005) é de 1,32 (Figura 7). Assim, pode-se retirar como 

conclusão imediata que nenhum dos materiais em estudo tem um padrão de procura suave 

(ADI<1,32 e CV2<0,49), nem errático (ADI<1,32 e CV2>0,49). De seguida, apresenta-se, na Tabela 5, 

seis exemplos das nomenclaturas em análise, note-se que a seleção destas nomenclaturas tem 

apenas o intuito de explicitar as conclusões que podem ser retiradas desta fase.  

Tabela 5 – Excerto de resultados da classificação segundo o Padrão de Procura 
 

Nomenclatura N ADI=60/N CV2 
Padrão de 

Procura 
61021367 38 1,58 1,92 Lumpy 
61050125 33 1,82 6,50 Lumpy 
61130370 33 1,82 2,33 Lumpy 
61119021 14 4,29 12,08 Lumpy 
79310005 14 4,29 4,87 Lumpy 
79310012 2 30,00 32,33 Lumpy 

 

O material com a nomenclatura 61021367 nos 60 meses em estudo, teve 38 meses em que a procura 

foi positiva, ou seja, N igual a 38, o que se traduziu num valor de ADI igual a 1,58. Como tal, o 

intervalo médio entre procuras (ADI) deste material é inferior ao do material 79310012 para o qual só 

houve 2 meses com procuras nos 60 meses em estudo (N igual a 2), o que se traduz num ADI igual a 

30. Pode assim concluir-se que quanto menor for a ocorrência de procuras, maior serão os intervalos 

médios entre procuras e vice-versa. 

No que diz respeito às quantidades procuradas, os resultados obtidos para a média e desvio padrão 

de todos os materiais em estudo traduzem-se em valores de CV2 acima do valor de corte de 0,49 

sugerido no método de padrão de procura aplicado (Anexo 5 – Tabela A5.1).  
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É contudo difícil explicitar uma relação entre o intervalo médio entre procuras e a variabilidade da 

quantidade procurada. Note-se que as 10 nomenclaturas com maior valor de CV2 (14,14 – 35,06) 

correspondem a valores de N entre 2 e 9. O que aparentemente leva à ideia de que quanto maior for 

o intervalo médio entre procuras, maior será a variação da quantidade procurada. Contudo esta 

conclusão é precipitada, uma vez que existem exceções como por exemplo o material com 

nomenclatura 61133047 que com um N de 8 tem uma CV2 de 11,64 (Anexo 5 – Tabela A5.1).  

Esta questão pode ser vista também nos exemplos selecionados para a Tabela 5. Note-se que as 

nomenclaturas 61050125 e 61130370, ambas com N igual a 33, têm diferentes valores de CV2 e o 

mesmo acontece com as nomenclaturas 61119021 e 79310005, ambas com N igual a 14. No entanto, 

se por um lado se verifica que a nomenclatura 61119021 tem uma CV2 superior aos dois exemplos 

com N igual a 33, também se verifica que a nomenclatura 79310005 tem uma CV2 de 4,87, que é 

inferior à CV2 de 6,50 da nomenclatura 61050125 que tem um N superior à anterior. Assim, pode-se, 

apenas concluir que quanto maior o valor de CV2 mais acentuada a variabilidade do tamanho das 

quantidades procuradas. 

No que diz respeito à aplicação do método de classificação de materiais segundo o padrão de 

procura, constatou-se que todos os materiais selecionados pela REFER para o presente estudo se 

enquadram no padrão lumpy, uma vez que, o ADI é sempre superior a 1,32 e a CV2 sempre superior 

a 0,49. 

Estes resultados explicam a dificuldade sentida pela REFER na gestão dos mesmos, no que diz 

respeito à identificação das quantidades necessárias e de qual o momento em que as encomendas 

devem ser realizadas, de facto o padrão de procura lumpy, é identificado por Syntetos et al. (2005) 

como o de maior complexidade para a gestão de stocks de uma empresa. 

Relembra-se que os materiais nesta análise foram os identificados pela REFER como materiais de 

consumo sistemático, razão pela qual se pretende que existam em stock para satisfazer as 

necessidades da manutenção não planeadas. Contudo, existem materiais cujo histórico demonstra 

que foram despoletadas necessidades menos de 10 vezes nos últimos 60 meses. Estes resultados 

foram discutidos com a PM-LG e foram retiradas duas conclusões. A primeira é que existe a 

possibilidade de falhas nos dados históricos, não só devido a eventuais falhas no registo das 

necessidades, mas também devido ao processo de recolha de dados explicado na secção 5.1, uma 

vez que se verificou a dificuldade em distinguir entre necessidades de manutenção e necessidades 

de investimento (obras). A segunda é a de que, para a REFER, a existência de uma necessidade por 

ano pode ser considerada sistemática, o que não se coaduna com a análise realizada para uma 

periodicidade mensal. 

Tal como referido anteriormente, de acordo com Syntetos et al. (2005) a ideia subjacente à 

classificação de acordo com o padrão de procura é a identificação do método de previsão que produz 

os melhores resultados para cada padrão identificado. No seu estudo, Syntetos et al. (2005) após 

terem identificado os quatro padrões (suave, errático, intermitente e lumpy) aplicaram os modelos de 

previsão da procura ao conjunto agregado dos materiais de cada padrão. E para cada grupo de 

materiais identificaram qual o método de previsão de procura que dava previsões com menor erro. 
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Relembra-se que o estudo desenvolvido por Syntetos et al. (2005) foi aplicado ao caso real da 

indústria automóvel, em que a base temporal de gestão era o mês e que os resultados abrangeram 

todos os padrões de procura. No caso da REFER, a base temporal de gestão é anual, no entanto 

tomou-se a opção de fazer a análise mensal por duas razões, a primeira porque da análise dos dados 

verificou-se que existem materiais com reservas (necessidades) várias vezes ao ano, a segunda 

porque o valor de corte do modelo desenvolvido por Syntetos et al., (2005) para o ADI tem como 

unidade temporal o mês.  

Do ponto de vista do trabalho a desenvolver, e tendo em conta que a REFER reconhece a existência 

de pedidos extra, pretendeu-se assim ver se a previsão mensal ajudaria a eliminar estes pedidos. 

Mesmo que só exista um momento para colocar as encomendas pretendeu-se verificar se as 

necessidades previstas mensalmente e agregadas no final seriam mais próximas das reais 

necessidades do que as necessidades previstas para um ano.  

Contudo, tendo uma amostra pequena e com intervalos de valor significativamente elevados, tanto 

para o ADI como para a CV2 colocou-se a hipótese da agregação dos dados históricos destes 

materiais. No entanto, com tantas diferenças entre os vários materiais, verificou-se que a agregação 

enviesou os resultados (deixou de existir intermitência da procura), impedindo a identificação do 

melhor método de previsão de procura para o grupo de materiais em estudo. 

Seguindo a linha metodológica de Syntetos et al., (2005) pretendeu-se então dentro do grupo de 

materiais já classificado como lumpy agregar os materiais em subgrupos, para que se procedesse à 

identificação de qual o método de previsão com menor erro para cada um desses subgrupos. 

Recorreu-se então ao método de análise ABC para encontrar estes diferentes grupos dentro do 

conjunto de materiais com padrão de procura lumpy. Esta questão foi apresentada e discutida com a 

PM-LG e concluiu-se que os materiais deviam ser hierarquizados de acordo com o N, ou seja o 

número de ocorrências positivas de procura. Isto deve-se ao facto de os materiais em análise serem 

materiais de consumo sistemático, aplicados em manutenções maioritariamente não planeadas e que 

como tal as suas necessidades são difíceis de prever, razão pela qual a REFER pretende ter stock 

estes materiais para que aquando de uma necessidade de manutenção que não era prevista, existam 

materiais em stock que permitam a realização da mesma. 

É ainda importante referir que desta análise foram excluídos materiais que têm uma unidade de 

gestão diferente da unidade (UN). Ou seja materiais que são geridos ao L, T e Kg e que de acordo 

com a REFER não podem ser geridos à UN. Esta exclusão é essencial na aplicação deste método 

uma vez que depois de encontrados os diferentes grupos, se procedeu à agregação das quantidades 

procuradas de todos os materiais por mês nos 5 anos em análise. E portanto seria erróneo agregar 

quantidades geridas em unidades diferentes. Tratando-se apenas de 6 materiais optou-se por realizar 

a análise de qual o método que leva a menor erro de previsão separadamente. Realizou-se por isso a 

análise ABC para os 49 materiais que são geridos à unidade. 

Para realizar esta análise começou-se por reunir a informação sobre o N para cada uma das 49 

nomenclaturas e organizou-se essa mesma informação por ordem decrescente de N. Sendo a 
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nomenclatura com o maior valor de N, ou seja, com maior frequência de procuras positivas, a 

primeira entrada da tabela e a nomenclatura com menor N a última entrada da tabela. De seguida, 

calculou-se o valor de N acumulado para cada nomenclatura, da seguinte forma: 

 
  
   𝑁  𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜!"#$!%&'()*' = 𝑁!"#$!%&'()*' +   𝑁  𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜!"#$!%&'()*'  !"#$%&'% (30) 

 

Procedendo-se ao cálculo percentual do valor acumulado de N para cada nomenclatura: 

  
  
   %  𝑁  𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜!"#$!%&'()*' =

𝑁  𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜!"#$!%&'()*'
𝑁  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 (31) 

 

Por fim, realizou-se o mesmo procedimento para o número total de nomenclaturas, tendo então 

obtido a percentagem acumulada de nomenclaturas. 

A Tabela 6 apresenta um excerto da tabela construída para realização da análise ABC que se 

encontra completa no Anexo 5– Tabela A5.2. 

 
Tabela 6 – Excerto Análise ABC 

 

Nomenclatura N Acumulado % N Acumulado 
Número de 

Nomenclaturas 
Acumulado 

% Nomenclaturas 
Acumulada 

61021367 38 3,86% 1 2,04% 
61050125 71 7,21% 2 4,08% 

(...) (...) (...) (...) (...) 
79310012 985 100% 49 100% 

 

A curva obtida da aplicação da análise ABC aos 49 materiais que são geridos à unidade é 

apresentada na Figura 9, o eixo horizontal representa a percentagem acumulada de nomenclaturas e 

o eixo vertical percentagem acumulada de N, que foi o critério aplicado na hierarquização das 

diferentes nomenclaturas. 

De acordo com Sipper e Bulfin (1997), a classificação poder ser feita através da observação da curva 

obtida, sendo que o grupo A inclui o início e vai até aproximadamente à parte onde o gráfico começa 

a curvar, a classe B começa depois do ponto onde o gráfico começa a curvar e vai até ao fim da 

curva e início da estabilização e a classe C é constituída pela parte final do gráfico. 
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Figura 9 – Curva ABC 

Reconhece-se que não se obteve uma curva clássica com um bom grau de separação (Figura 9). Os 

pontos de separação das diferentes classes foram identificados através da análise da curva, tendo a 

preocupação de não separar em grupos diferentes materiais com o mesmo N. Assim os grupos 

formados são constituídos por materiais com maior semelhança entre si no que diz respeito ao 

número de procuras positivas. Os resultados da análise ABC são apresentados na Tabela 7, e tal 

como acontece com a curva ABC os valores de separação diferem dos valores clássicos. No entanto, 

e de acordo com Swamidass (2000), desde que a linha metodológica da análise se mantenha, os 

valores podem sofrer alterações. 

Tabela 7 – Resultados Análise ABC 
 

Classe 
Nº de Nomenclaturas % Nomenclaturas % N 

 
A 27 55,10 % 77,06 % 
B 16 32,66 % 20,91 % 
C 6 12,24 % 2,03 % 

 

Conclui-se portanto que 77,06% das ocorrências totais de procuras positivas, corresponde a 55,10% 

das nomenclaturas em análise, sendo a classe A constituída por 27 materiais. Por sua vez, 20,91% 

das ocorrências totais de procuras positivas, corresponde a 32,66% das nomenclaturas em análise, 

sendo a classe B constituída por 16 materiais. E por fim, 2,03% das ocorrências totais de procuras 

positivas, corresponde a 12,24% das nomenclaturas em análise, sendo a classe constituída por 

apenas 6 materiais.  

Da análise ABC obtiveram-se três grupos de materiais com procura lumpy, em que cada um deles é 

composto por materiais com valores de frequência de procura positiva (N) mais próximos entre si.  

5.3. Previsão da Procura  

O resultado da fase anterior foi portanto que todos os materiais em análise têm um padrão de procura 

lumpy, ou seja, existe intermitência na ocorrência de procura e existe uma elevada variabilidade das 

quantidades procuradas. Como tal realizou-se uma análise ABC de forma a obter três classes de 

(55,10%, 77,06%) 

(87,76%, 97,97%) 
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materiais distintas. Agregaram-se então as quantidades procuradas por cada mês dos 60 em análise 

para todos os materiais presentes em cada uma das classes A, B e C. Procedeu-se seguidamente à 

análise de qual o método de previsão com menor erro médio de previsão para cada uma das classes. 

Depois de encontrado o método e a constante de alisamento que melhor responde a cada uma das 

classes, foram previstas as necessidades para 2015 e 2016 para todos os materiais de acordo com a 

classe a que pertencem. 

5.3.1. Inicialização  

Numa primeira fase usaram-se os dados das necessidades dos primeiros 36 meses (2010-2012) para 

a inicialização, tendo a inicialização para cada um dos três métodos de previsão sido calculada de 

acordo com o descrito na secção 4.3.1. Os dados dos últimos 24 meses (2013-2014) foram usados 

como prova para testar as previsões. Quer isto dizer, que as previsões realizadas através de cada um 

dos métodos para os últimos 24 meses incluíram a procura real desses meses e posteriormente foi 

aplicada a medida de performance ME, que mede o enviesamento da estimativa da previsão através 

da subtração entre a necessidade real num determinado mês e ano e a previsão para esse mês e 

ano. 

Depois da identificação de qual o método para qual o enviesamento da previsão é menor e aquando 

da aplicação do mesmo para a previsão das necessidades para 2015 e 2016, aplicou-se a mesma 

metodologia de inicialização, sendo para tal utilizados os 36 meses anteriores correspondentes aos 

anos de 2012 a 2014. 

5.3.2. Constantes de Alisamento 

No processo de escolha do método de previsão para cada uma das classes e por fim na realização 

das previsões das necessidades para 2015 e 2016, os valores de constantes de alisamento aplicados 

foram os aconselhados na literatura (0,05, 0,10, 0,15 e 0,20). 

5.3.3. Seleção e Aplicação dos Métodos de Previsão  

A seleção dos métodos de previsão para cada classe de materiais foi elaborada de acordo com o 

descrito na secção 4.3.3. Calculou-se portanto o ME, para todos os dados de séries temporais dos 

últimos 24 meses (prova) e para os quatro valores de α considerados e de seguida foram calculadas 

as médias aritméticas do ME. Por fim, analisou-se para cada uma das classes, qual é o método e  

valor de α que resulta no menor valor absoluto da média aritmética do ME, ou seja, o menor 

enviesamento da previsão. 

Começou-se pela Classe A, que corresponde aos materiais com um valor mais elevado de ocorrência 

de procuras positivas (N). Os resultados da média aritmética do ME, para cada um dos métodos de 

previsão e para as diferentes constantes de alisamento (α) são apresentados na Tabela 8. Importa 

ainda relembrar que o ME dá-nos uma indicação do enviesamento da previsão. Um valor positivo 

indica que o método está a prever uma quantidade superior à procura real e um valor negativo indica 

que a previsão é inferior à procura real. O que se pretende é identificar o menor valor absoluto para 
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determinação do métodos de previsão a aplicar. O valor em causa encontra-se a negrito na Tabela 8. 

De acordo com Teunter et al. (2011), os enviesamentos positivos conduzem a stocks e 

consequentemente custos mais elevados. Por outro lado, enviesamentos negativos poderão conduzir 

a quebras de stock. 

Tabela 8 – Resultados ME Classe A 
 

ME 
Classe A 

α 

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

AES 578,44 -981,39 -1238,77 -1068,69 
Croston 727,69 -747,99 -906,58 -623,92 

SBA 91,94 -1945,70 -2691,25 -5439,57 

 

Tal como foi referido na secção 4.3.2 no caso da procura intermitente, é difícil identificar se o 

processo de procura é ou não estacionário. De acordo com Teunter et al. (2011), a previsão deve ser 

suficientemente adaptável para o caso de o processo de procura se revelar não estacionário e como 

tal as constantes de alisamento devem ser “suficientemente grandes”.  

Como tal seria de esperar que ao maior valor de α correspondessem os menores erros absolutos do 

ME, uma vez que sabemos que a procura dos materiais em análise é intermitente. Contudo ao 

agregar as necessidades dos materiais (procuras) do grupo A, que são de entre os materiais 

intermitentes em análise aqueles que apresentam maior número de ocorrências positivas, a sua 

intermitência deixa de ser tão evidente para os modelos de previsão. Isto é, ao agregarmos as 

quantidades procuradas de todos os materiais, por mês, nos últimos 24 meses, dessa agregação 

resultam poucos meses sem procura, neste caso em particular apenas dois.  

Tal como foi referido na secção 4.3.2 caso a procura seja aproximadamente estacionária a variância 

da mesma não pode ser demasiado acentuada, e isto só é possível escolhendo constantes de 

alisamento suficientemente pequenas. A agregação tornou os dados históricos da procura 

relativamente regulares, o que se traduziu na obtenção de um menor enviesamento, ou seja, um 

melhor resultado para o método SBA com o menor α, o que está em linha com o que é verificado por 

Teunter et al. (2011). Apesar de existir intermitência na procura destes materiais esta não é suficiente 

para que sejam necessários valores superiores de α, valores esses que correspondem a uma maior 

celeridade na adaptação do método. Este resultado sugere então que os materiais da Classe A sejam 

previstos pelo método SBA, com α igual a 0,05. 

Procedeu-se então à previsão das necessidades destes materiais para os anos de 2015 e 2016.  

Realizou-se o cálculo da inicialização da previsão para o ano de 2015, de acordo com o descrito na 

secção 4.3.1, pelo que os 36 meses considerados para a mesma foram os correspondentes aos anos 

de 2012 a 2014 inclusive. Calcularam-se então as previsões para os 24 meses pretendidos. Estes 24 

meses não constituem neste ponto uma prova, mas sim os meses para os quais se pretendem prever 

as quantidades que serão necessárias.  
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Apresenta-se de seguida a Tabela 9, onde são apresentados os resultados para duas nomenclaturas, 

pertencentes à Classe A. Estas quantidades constituem assim, as necessidades previstas através da 

aplicação do método SBA para α igual a 0,05, destes dois materiais para 2015 e 2016. 

Tabela 9 – Necessidades previstas em unidades para 2015 e 2016 de duas nomenclaturas da Classe A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta previsão foi efectuada tendo em conta a procura realizada no mesmo mês do ano anterior. Isto 

porque, os materiais em análise são materiais que a REFER considera terem consumo sistemático. 

Ou seja, materiais que são necessários nas atividades de manutenção não planeada e para os quais 

é difícil prever as efetivas necessidades, uma vez que estão dependentes por exemplo de inspeção e 

como tal da necessidade ou não de se substituir materiais. Desta forma, reconhece-se que as 

atividades de manutenção não planeadas diferem de ano para ano e estão muito dependentes da 

análise da inspeção da via, ou seja, constituem uma gestão de manutenções reativa. Por essa razão, 

as necessidades reais sofrerão alterações de mês para mês e ano para ano. 

A abordagem aplicada, tem presente estas questões, portanto, os resultados obtidos não são vistos 

como as necessidades efetivas de materiais para os próximos anos, mas sim como um cenário que 

dá à REFER uma ideia de um potencial intervalo, encontrado tendo em conta um estudo do histórico 

dos anos anteriores e as especificidades de cada material. De seguida, aplicou-se o mesmo 

procedimento à Classe B, que corresponde à segunda classe com maiores valores de N, os 

resultados apresentados na Tabela 10.  

Tabela 10 – Resultados ME Classe B 
 

ME 
Classe B 

α 

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

AES 865,39 662,12 528,51 431,55 
Croston 854,46 631,38 482,17 374,53 

SBA 769,03 471,67 253,78 -212,97 

mês Nomenclatura 
 

61021367 61086338 

Ano 
 
2015 

 
2016 2015 2016 

 1 829 1 006 2 504 2 951 
2 888 1 019 2 504 3 038 
3 913 1 032 2 477 3 122 
4 894 1 043 2 477 3 207 
5 946 1 056 2 397 3 284 
6 927    1 066 2 432 3 360 
7 955 1 077 2 432 3 435 
8 960 1 087 2 604 3 519 
9 1 021 1 099 2 894 3 618 

10 996 1 109 2 864 3 708 
11 996 1 118 2 864 3 798 
12 996 1 127 2 864 3 887 

Total 11 321 12 838 31 311 40 926 
Média Mensal 943 1 070 2 609 3 411 

M
ês
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A agregação das quantidades procuradas de todos os materiais da classe B, por mês, nos últimos 24 

meses, revelou um número de meses sem procura superior ao da classe A. O que se traduz em 

maior intermitência da procura em comparação com a situação anterior. 

Por esta razão, o facto de termos obtido um erro menor também para o método SBA mas desta vez, 

para o maior valor de α, igual a 0,2, vem em concordância com o que foi verificado por Teunter et al. 

(2011). A intermitência verificada nos dados de procura agregados para esta classe torna necessário 

valores superiores de α, ou seja, que exista uma maior celeridade na adaptação do método. 

O resultado obtido indica então, que para os materiais da Classe B o método de previsão a aplicar 

deverá ser o SBA para α igual a 0,2.  

Apresenta-se de seguida a Tabela 11, que é um excerto dos resultados obtidos para a Classe B, são 

então apresentados os resultados para duas nomenclatura. 

 
Tabela 11 – Necessidades previstas em unidades para 2015 e 2016 de duas nomenclaturas da Classe B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efeitos de análise e explicitação do modelo é importante explicar a previsão da nomenclatura 

61133047, para a qual as necessidades previstas ao longo de 2015 são iguais para todos os meses. 

O modelo SBA, que advém do modelo de Croston, diferindo apenas deste pela aplicação de um 

factor de correção 1 − 𝛼 2 à previsão da procura média no SBA, tem em conta a intermitência da 

procura dos materiais. Tal como é explicitado na secção 4.3, na formulação matemática do método 

de Croston, se a procura no período t é igual a 0, a previsão para o período t+1 é igual à previsão 

para o período t.  

Neste exemplo, em 2014 só há registo de necessidades em janeiro. A previsão para janeiro de 2015 

teve em conta a procura real em janeiro de 2014 e a previsão anterior que foi a inicialização com os 

36 meses anteriores. Para os restantes meses, a procura real para o respetivo mês no ano anterior é 

mês Nomenclatura 
 

61085036 61133047 

 
Ano 2015 2016 2015 2016 

 1 2 530 1 660 175 213 
2 2 530 2 233 175 258 
3 2 204 2 641 175 310 
4 2 204 3 021 175 370 
5 1 981 3 262 175 438 
6 1 981 3 477 175 513 
7 1 671 3 528 175 595 
8 1 612 3 479 175 682 
9 1 612 3 438 175 772 

10 1 336 3 302 175 864 
11 1 336 3 189 175 954 
12 1 073 2 996 175 1 042 

Total 22 070 36 226 2 097 7 011 
Média Mensal 1 839 3 019 175 584 

M
ês
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0. Explicita-se o que acontece através da formulação matemática do modelo para este exemplo, 

sendo s as quantidades previstas e k  o tempo previsto entre procuras consecutivas: 

  
  
   𝑠!"#,!"#$ =

𝑠!"#,!"#$,      𝑠𝑒  𝑑!"#,!"#$ = 0
1 − 𝛼 𝑠!"#,!"#$ +   𝛼𝑑!"#,!"#$, 𝑠𝑒  𝑑!"!,!"#$ > 0 (32) 

  
  
   𝑘!"#,!"#$ =

𝑘!"#,!"#$,        𝑠𝑒  𝑑!"#,!"#$ = 0      
1 − 𝛼 𝑘!"#,!"#$ +   𝛼𝑑!"#,!"#$, 𝑠𝑒  𝑑!"#,!"#$ > 0 (33) 

Como tal, os valores de s e k ao longo de 2015 tomam todos o mesmo valor. A previsão da procura 

para fevereiro de 2015 (𝑥!"#,!"#$) é então igual à previsão de janeiro de 2015 e das expressões 

anteriores temos que: 

  
   𝑥!"#,!"#$ =

𝑠!"#,!"#$
𝑘!"#,!"#$

=
𝑠!"#,!"#$
𝑘!"#,!"#$

 (34) 

O mesmo acontece para todas as previsões de 2015, existindo assim necessidades previstas para 

todos os meses com igual quantidade. 

Este material é um material com significativa intermitência no que diz respeito aos intervalos entre 

procuras e com muitos períodos em que não existe procura. Por esta razão, quando calculada a 

inicialização (com os 36 meses anteriores) para previsão do tempo entre procuras positivas foi obtido 

um valor de k igual a 9, quer isto dizer que o intervalo médio entre procuras é de aproximadamente 9 

meses. E foi com base nesse valor de k que foi calculado o 𝑘!"#,!"#$ e que se manteve ao longo de 

todos os meses previstos para 2015. 

Sendo as previsões de 2016 calculadas a partir dos resultados de 2015, e considerando para efeitos 

de aplicação do modelo que as necessidades previstas em 2015 são as necessidades reais, as 

necessidades previstas diferem de mês para mês ao longo de 2016 (porque não existem 

necessidades iguais a 0 no ano anterior). Verifica-se também que estas previsões vão aumentando 

ao longo de 2016, o que se deve ao facto de o valor previsto de  k ir diminuindo a partir de janeiro de 

2016. O valor de k diminui precisamente pela forma como o modelo responde a situações de não 

procura, que se traduzem em previsões iguais às previstas no mês anterior para 2015 e que, ao 

considerarmos estas necessidades as necessidades reais se traduziram em procuras em todos os 

meses. Neste caso, verifica-se a diminuição dos intervalos entre procuras. 

Por fim, seguindo a mesma linha metodológica, foi analisada a Classe C. Recorda-se que esta classe 

inclui os materiais com menores valores de N, ou seja, com menor ocorrência de procura positiva. Os 

resultados obtidos encontram-se na Tabela 12: 
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Tabela 12 – Resultados ME Classe C 
 

ME 
Classe C 

α 
0,05 0,1 0,15 0,2 

AES 93,35 59,96 41,38 30,15 
Croston 139,38 122,98 108,94 96,88 

SBA 135,17 115,38 98,57 71,67 

 

Tal como foi referido anteriormente, constantes de alisamento mais elevadas respondem melhor a 

padrões de procuras mais intermitentes, isto é, menos estacionários. De facto, de entre as três 

classes, esta foi a que após agregação das quantidades procuradas de todos os materiais por mês 

nos últimos 24 meses, revelou um número mais elevado de meses sem procura (15 meses). Esta 

questão é claramente observada nos resultados da classe C, uma vez que para todos os métodos os 

menores valores de ME são obtidos para α igual a 0,2. 

O método AES apesar de não ter sido desenvolvido para o caso especifico de procura intermitente, 

como os outros dois métodos, revelou uma melhor performance para todos os valores de α da classe 

C. Estes resultados podem ser explicados, de acordo com Teunter et al. (2011), pelo facto de o AES 

responder rapidamente a situações de diminuição da procura.  

Conclui-se portanto que para os materiais integrantes da classe C o método de previsão a aplicar 

deverá ser o AES com α igual a 0,2. 

Vale a pena referir que para o método AES, a sua formulação e consequente aplicação não é 

determinada pelas ocorrências de procura igual a zero, como acontece no método SBA.  

Apresenta-se de seguida a Tabela 13, que é um excerto dos resultados obtidos para a Classe C, são 

então apresentados os resultados para duas nomenclatura desta classe. 

Tabela 13 – Necessidades previstas em unidades para 2015 e 2016 de duas nomenclaturas da Classe C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mês 

Nomenclatura 
 61021700 79310012 

Ano 
 

2015 2016 2015 2016 

 1 7 2 5 3 
2 6 3 4 3 
3 5 3 3 3 
4 4 3 2 3 
5 3 3 3 3 
6 2 3 2 3 
7 2 3 2 3 
8 2 3 1 2 
9 1 2 1 2 

10 1 2 1 2 
11 1 2 1 2 
12 1 2 2 2 

Totais 34 31 27 29 
Média Mensal 3 3 2 2 

M
ês
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Assim, tomando como exemplo a nomenclatura 61021700 que teve uma procura real igual a 9 

unidades no mês de janeiro de 2014 e a inicialização da previsão dos 36 meses é de 7 unidades, as 

quantidades vão diminuindo ao longo de 2015, porque a procura real de 2014 é zero para os 

restantes meses. Acresce ainda o facto de se considerar para efeitos de aplicação do modelo que as 

quantidades de 2015 são as reais necessidades. Por estas razões, e porque o modelo tem em conta 

a previsão do mês anterior, existem meses com previsões iguais. 

Por fim, importa ainda referir que as necessidades dos seis materiais que são geridos com uma 

unidade diferente foram também previstas para 2015 e 2016, mas pelas razões explicadas no 

subcapítulo 5.2 estes materiais foram analisados separadamente. Os resultados da aplicação do ME 

e da previsão das necessidades são apresentados no Anexo 6 – Tabela A6.1 e A6.2. 

5.4. Políticas de Gestão de Stocks 

O resultado da fase anterior são as previsões das necessidades para cada um dos materiais em 

análise para os anos de 2015 e 2016. Estas necessidades constituem um dos principais inputs das 

políticas de gestão de stocks na presente resolução do caso de estudo. A formulação da heurística de 

Naddor e dos cálculos dos parâmetros para o MRP V1 foram desenvolvidas no Microsoft Excel, 

criando um dashboard que uma vez introduzidos os inputs, calcula os diferentes indicadores 

necessários à política de gestão de stocks. Assim, consegue-se simular a política de gestão de stocks 

para cada ano por material. 

Para que o modelo fosse testado e comparado com a realidade, optou-se por aplicar a simulação não 

só às previsões mas também às necessidades reais de 2014. 

Por último, importa referir que para ambos os métodos propostos e para os três anos, e todos os 55 

materiais em análise foram definidos quatro cenários. Estes cenários foram definidos de acordo com 

o estudo de Babai et al. (2010), em que é atribuída uma percentagem ao rácio h/b, ou seja, o rácio 

entre os custos de posse (holding costs) e aos custos de encomendas insatisfeitas (backorder costs). 

Esta percentagem procura captar a situação corrente das empresas. Cada um dos cenários traduziu-

se desta forma em quatro níveis de serviço distintos, sendo eles de 99% para h/b=1%, 95% para 

h/b=5%, 91% para h/b=10% e de 83% para h/b=20%. 

5.4.1. Heurística de Naddor  

O primeiro passo da heurística de Naddor é o cálculo do tempo óptimo de encomenda (𝑇! ) e da 

quantidade óptima de encomenda (𝑄!). Ou seja, tendo em conta os custos associados e o nível 

pretendido, se não existisse restrição no que diz respeito ao momento de colocação de encomenda, 

ou ao tempo de aprovisionamento, qual seria o momento e a quantidade de colocar a encomenda 

que leva ao menor custo. 

Para o cálculo destes valores a REFER facultou o custo médio por encomenda (𝑘) e o valor médio 

de custos de posse por material (ℎ). O primeiro foi calculado através da soma de 4 FTE (Full-Time 
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Equivalent) mais custos administrativos associados ao processo de aquisição, a dividir pelo número 

anual médio de processos de aquisição, sendo igual para todos os materiais. Os custos de posse 

foram também disponibilizados pela REFER e advém da soma do custo financeiro com os custos de 

armazenagem. O custo financeiro é o custo do material ficar em stock, isto é, se a rotação for inferior 

a 1, num ano, aplica-se a taxa de juro com que a REFER se financiou, se a rotação for superior a 1 

não é aplicada a taxa. Ao valor médio de stock foi aplicada uma taxa sugerida pela REFER que se 

traduz nos custos de armazenagem. 

O custo financeiro e o custo de armazenagem, ao contrário dos custos de encomenda, diferem para 

cada material, no entanto, todos eles foram considerados constantes ao longo dos três anos de 

aplicação da simulação e para todos os cenários. 

O nível de serviço foi definido de acordo com a Equação 13, no entanto e devido à indisponibilidade 

dos custos de encomendas insatisfeitas (b), este valor foi obtido através da relação h/b, ou seja tendo 

h e o rácio de h/b definido. Assim, para cada um dos cenários considerados, foi admitido um valor de 

b diferente. Cada um dos cenários traduziu-se desta forma em quatro níveis de serviço distintos, 

sendo eles de 99% para h/b=1%, 95% para h/b=5%, 91% para h/b=10% e de 83% para h/b=20%. 

Para a heurística foi necessário calcular também a média da procura por período (𝜇!) e o desvio 

padrão da mesma (𝜎!) dos anos em análise. Isto porque a unidade de tempo (w) considerada foi o 

ano, uma vez que a grande maioria dos materiais têm tempos de aprovisionamento iguais ou 

superiores a um ano e porque a REFER pretende ter apenas um momento de revisão de stock por 

ano. Assim sendo, o período de revisão T fixou-se igual a 1 ano. 

É ainda importante referir que a unidade de procura considerada (u) tomou o valor um, umas vez que 

a gestão é feita à unidade e não às caixas ou paletes. 

Para cada um dos materiais foi também calculada a probabilidade da procura desse material ser zero. 

Para tal foram primeiramente calculados os parâmetros α e β para cada um dos matérias de acordo 

com a formulação explicitada no secção 4.4.1. É contudo de salientar que embora esta distribuição 

tenha sido indicada por Babai et al. (2010) como a escolha natural para a gestão de stocks, os dados 

em estudo não respondem bem à aproximação a esta distribuição. Isto deve-se ao facto de existir 

uma grande dispersão das quantidades procuradas nos meses em análise, o que se traduz em 

elevados valores para a média ao quadrado e desvio padrão necessários ao cálculo do α. Existe 

depois uma elevada dispersão entre os valores de α e β que se traduzem na impossibilidade de 

calcular esta variável para alguns dos materiais. 

De qualquer forma esta questão foi analisada para os materiais em que é impossível realizar o 

cálculo deste parâmetro. Tendo em conta que P(0) é uma probabilidade e por isso só pode tomar 

valores entre 0 e 1, testou-se a variação da probabilidade em intervalos de 0,1 entre 0 e 1. Constatou-

se que não se traduz numa variação dos resultados obtidos para s0 e S0. Isto deve-se ao facto de 

todos os cálculos intermédios necessários à obtenção de s0 e S0 serem arredondados à unidade, por 

recomendação de Babai et al. (2010) uma vez que os resultados são obtidos em unidades. 
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Calculados todos este parâmetros procede-se então ao cálculo dos valores da média da procura 

durante o período t em análise e o desvio padrão da procura para esse período em função de 𝑇!  e 

𝑄! (Equações (16) a (18)). É aqui que reside a diferença fundamental desta heurística, uma vez 

que os dados que permitiram o cálculo do ponto de encomenda e do nível de stock pretendido são 

uma correção do 𝑇!   e 𝑄! . Esta correção tem em consideração o valor médio do tempo de 

aprovisionamento e aplica uma série de factores que foram determinados heuristicamente por Naddor 

(1975). 

Por fim, são calculados o ponto de encomenda (s0) e o nível de stock pretendido ou necessário (S0)  . 

Tendo em para isto em conta os resultados da etapa de cálculos anterior e aplicando ainda um factor 

corretivo Ϝ, obtido através do cálculo da função inversa da distribuição normal para cada nível de 

serviço. 

Por fim, apresenta-se na Tabela 14, os resultados obtidos da aplicação da heurística de Naddor para 

cada cenário considerado, ou seja para cada nível de serviço (N.S). A nomenclatura do exemplo aqui 

apresentado pertence à Classe A, no Anexo 7 – Tabela A7.1, apresentam-se os resultados para mais 

nomenclaturas analisadas e de diferentes classes. 

 
Tabela 14 – Resultados em unidades da aplicação da heurística de Naddor 

 

 

 

 

 

 

Da análise dos resultados podemos então constatar que com o aumento do rácio h/b (1%, 5%, 10% e 

20%) que se traduz na diminuição do nível de serviço (99%, 95%, 91% e 83%, respetivamente), os 

valores de s0 e S0 diminuem. Esta realização vai de encontro ao esperado, ao diminuir o nível de 

serviço, diminui-se o ponto de encomenda, que pode ser visto como o stock mínimo que a empresa 

deseja ter. Por outro lado, quanto mais elevado é o nível de serviço pretendido, mais protetora é a 

política de gestão da empresa, o que se traduz no aumento do stock mínimo pretendido.  

A título de exemplo e para h/b=20%, no ano de 2014 temos que se a empresa tiver em stock uma 

quantidade igual ou inferior a 10 591 unidades deste material, no momento de revisão se deve 

realizar uma encomenda de 7 649 unidades. Isto porque a diferença entre S0 e s0 dá-nos a 

quantidade a encomendar para atingir o nível de stock pretendido. Relembrando que s0 e S0 foram 

obtidos tendo em conta o tempo de aprovisionamento médio e que por isso, em teoria estas 

quantidades serão suficientes para fazer face às necessidades até ao próximo momento de revisão. 

 T = 1 ano 
2014 2015 2016 

Nomenclatura N.S s0 S0 s0 S0 s0 S0 

61021367 
 

99% 14 484 24 805 13 961 23 913 13 355 23 092 
95% 12 594 21 617 12 140 20 840 11 652 20 160 
91% 11 642 20 012 11 222 19 293 10 795 18 684 
83% 10 591 18 240 10 210 17 585 9 849 17 054 
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5.4.2. MRP V1 

Seguiu-se então a aplicação de uma metodologia para calcular os parâmetros necessários ao 

funcionamento do MRP V1 SAP. Relembra-se que estes parâmetros são introduzidos em SAP pelo 

utilizador e que podem ser determinados empiricamente através do conhecimento do utilizador. 

Pretendeu-se então testar se metodologias mais simples e que comummente referidas na literatura 

no que diz respeito à determinação destes parâmetros e que sejam passíveis de serem facilmente 

aplicadas. 

Começou então por ser calculado o stock de segurança (SS) de acordo com a Equação 27, e foram 

aplicados os mesmos valores de custos e níveis de serviço aplicados na heurística de Naddor. Para 

todos os quatro cenários (h/b=1%, h/b=5%, h/b=10% e h/b=20%) invariavelmente obtiveram-se 

valores de SS significativamente elevados, uma vez que são tidos em conta os elevados valores de 

tempo de aprovisionamento.  

O ponto de encomenda (s) – Equação 28, que consiste no nível de stock que ao ser atingido 

despoleta a necessidade de encomenda,  registou valores também consideravelmente elevados.  

Uma vez que, os dados dos custos foram considerados constantes ao longo dos anos em análise, o 

que varia nos três anos em análise é a média da procura anual. Por fim, os resultados obtidos para a 

quantidade económica de encomenda são muito discrepantes em relação aos anteriores. De seguida 

apresentam-se na Tabela 15 os resultados obtidos para o mesmo material que foi dado como 

exemplo no método anterior: 

Tabela 15 - Resultados em unidades da aplicação do método de cálculo dos parâmetros para MRP V1 
 

 2014 2015 2014 
Nomenclatura N.S SS s Q SS s Q SS s Q 

61021367 
 

99% 2 828 10 653 6 2 725 10 269 5 2 725 10 269 5 
95% 2 721 10 545 6 2 622 10 166 5 2 450 9 807 5 
91% 2 597 10 421 6 2 502 10 046 5 2 339 9 696 5 
83% 2 381 10 205 6 2 294 9 838 5 2 144 9 501 5 

 

As diferenças da ordem de grandeza de cada um dos parâmetros são difíceis de analisar. De facto, à 

medida que o nível de serviço vai diminuindo, o que acontece com o aumento do rácio h/b, o stock de 

segurança e o ponto de encomenda vão diminuindo, o que seria de esperar. No entanto, e tendo em 

conta que a quantidade económica de encomenda aproxima os dados históricos da procura a uma 

distribuição normal, esse factor traduz-se na incoerência dos resultados. 

O que o modelo nos indica é que se devem colocar várias encomendas com pequenas quantidades 

ao longo do tempo, isto tendo em conta os elevados custos de posse e o facto de os custos de 

encomenda indicados pela REFER serem significativamente inferiores aos anteriores. E uma vez que 

não existem restrições ao tempo de revisão estas seriam colocadas todos os dias, ou todas as 

semanas em pequenas quantidades até perfazer o nível de stock pretendido. Tendo em conta a 

especificidade do caso em estudo, particularmente no que diz respeito aos tempos de 
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aprovisionamento, conclui-se a total impossibilidade de aplicação deste modelo, porque as 

encomendas chegariam sempre muito posteriormente à identificação da necessidade. Apesar do 

cálculo dos custos associados às encomendas insatisfeitas ser difícil de determinar, estes 

envolveriam os custos da impossibilidade de realizar as manutenções pretendidas, o que no extremo 

poderia levar a impedimentos de circulação dos comboios. 

5.5. Conclusões do Capítulo 

A principal conclusão da aplicação dos dois métodos propostos é a impossibilidade da aplicação de 

uma política de gestão de stocks com revisão continua. Isto sucede porque os tempos de 

aprovisionamento dos materiais em análise são demasiado elevados. Não só os tempos de 

fornecimento dos materiais são elevados, como é necessário ter em conta os tempos de 

procedimento inerentes aos processos de contratação pública.  

Conclui-se assim, que políticas de revisão periódica serão a melhor opção para o caso da REFER. 

Mas acima de tudo, o período de revisão estipulado, nunca poderá ser inferior ao tempo de 

aprovisionamento. 

Na Figura 10 apresenta-se o esquema que resume a aplicação da política de gestão de stocks. Como 

inputs temos os resultados das fases anteriores, necessários ao calculo da heurística. Os outputs da 

heurística são o ponto de encomenda (s0) e o nível de stock pretendido (S0). Seguindo-se a análise 

dos níveis de stock no momento da revisão e tendo em consideração os resultados da heurística 

definem-se as quantidades a encomendar. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 10 – Representação esquemática da aplicação da política de gestão de stocks 
 

A heurística de Naddor revelou resultados mais satisfatórios porque a sua formulação tem em conta a 

intermitência da procura e a implementação de fatores de correção ao tempo óptimo de encomenda 

(𝑇! ) e à quantidade óptima de encomenda (𝑄!). O mesmo não acontece com o método aplicado 

para o MRP V1. 
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6. Análise de Resultados  

No presente capítulo pretende-se refletir sobre os resultados das principais fases da metodologia 

proposta, que constituem os pilares do desenvolvimento de uma política de gestão de stocks: a 

classificação de stocks, a previsão da procura e a aplicação das políticas de gestão de stocks. 

O facto de o resultado da classificação de stock, de acordo com o padrão de procura, ter sido um 

único padrão - lumpy - constituiu uma situação diferente dos casos estudados na literatura científica. 

Ainda assim, foi encontrada a solução de proceder a uma segunda agregação dos materiais de 

acordo com a frequência de ocorrência de procura positiva (N), para assim proceder com a 

identificação de qual o método de previsão mais adequado aos subgrupos de materiais encontrados 

dentro do grupo lumpy. Procedeu-se assim segundo a linha metodológica de Babai et al. (2010). 

Refletindo sobre estes resultados, se a análise das necessidades dos materiais tivesse sido feita 

numa base anual e não numa base mensal, a intermitência manifestada na procura destes materiais 

teria sido menor. Contudo, defende-se a opção tomada, por duas razões essenciais: a primeira 

porque ao considerarmos uma base anual trabalharíamos apenas com cincos anos, o que seria uma 

amostra muito pequena para realizar o processo de previsão das procuras; a segunda, porque as 

previsões de necessidades de materiais da REFER, expressas no PAO, que inclui as previsões para 

os três próximos anos, e que apenas permitem uma distribuição mensal de necessidades no primeiro 

ano, têm sido complementadas por pedidos extra, o que evidencia a insuficiência das previsões 

anuais. 

Pretendeu-se então realizar a previsão das necessidades numa base mensal e depois agregar estas 

quantidades obtendo uma previsão anual. Ao realizarmos assim a previsão reconhece-se a 

possibilidade de nem todos os meses corresponderem a boas previsões, mas outros meses poderem 

corresponder a previsões mais aproximadas da realidade e assim a agregação pode de certa forma 

corrigir a intermitência da procura. 

As previsões mensais de 2015 e 2016 foram agregadas e constituíram um dos inputs da heurística de 

Naddor. Do ponto de vista metodológico, as previsões são dos inputs mais importantes ao teste desta 

simulação, uma vez que é a partir delas que são calculados o ponto de encomenda (s0) e o nível de 

stock pretendido (S0). 

De forma a analisar os resultados obtidos na aplicação das metodologias propostas os resultados da 

heurística de Naddor para o ano de 2014, que foram obtidos tendo como input as reais necessidades 

de 2014 foram comparados com os dados reais de 2014. Por sua vez, os resultados da heurística de 

Naddor para 2015 e que mais uma vez se relembra foram obtidos tendo como input as previsões 

resultantes da aplicação dos métodos propostos no ponto 4.3 foram comparados com as reais 

necessidades de janeiro a setembro de 2015. Por último, os resultados da heurística de Naddor para 

2016, que foram simulados tal como para 2015, foram comparados com a previsão de necessidades 

elaborada pela REFER para o PAO. 
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De forma a analisar os resultados obtidos apresenta-se antes de mais, a Tabela 16 com os dados 

reais de stocks, das necessidades (reais e previsões) obtidos através do tratamento dos dados 

disponibilizados pela REFER, para a nomenclatura 61021367 da classe A, já anteriormente utilizada 

como exemplo. A previsão de necessidades para 2016 corresponde às necessidades previstas pela 

REFER no seu PAO para este material. A previsão de stock para 2015, assim como as quantidades a 

encomendar foram calculadas a partir dos dados disponíveis e com alguns considerandos.  

 
Tabela 16 – Dados de quantidades (em unidades) de stock, necessidades e quantidades a encomendar para 

análise  

Nomenclatura Stocks Final do Ano Necessidades Quantidades a 
Encomendar Real Previsão Real Previsão 

61021367 
2013 2014 2015 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

9 872 13 661 0 14 870 18 381 13 308 4 998 4 720 13 308 

 

Do ponto de vista de análise considerou-se que as necessidades expressas, traduziram-se em 

consumos, desta forma, as necessidades de 2015 constituem os reais consumos de 2015, pelo que o 

stock previsto no final de 2015 será zero. Pondo esta hipótese a quantidade a encomendar para 2016 

será igual à previsão das necessidades para 2016, uma vez que, tipicamente a quantidade 

encomendada pela REFER é igual às necessidades previstas. As quantidades encomendadas 

apresentadas na Tabela 16 são calculadas através da análise dos stocks e das necessidades. Apesar 

de se terem analisado os dados das encomendas foi apenas na perspectiva da análise dos tempos 

de fornecimento e não das quantidades encomendadas, uma vez que as quantidades encomendadas 

correspondem à agregação das necessidades para obras e para manutenção. 

De seguida, na Tabela 17 é apresentada a simulação da política de gestão de stocks com os 

parâmetros resultantes da aplicação da heurística de Naddor para a nomenclatura 61021367. O 

excerto dos resultados da simulação podem ser consultados no Anexo 7 – Tabela A7.2. 

O nível de stock considerado para iniciar a simulação foi o valor real no final do ano de 2013, de 9 

872 unidades. Os quatro cenários considerados correspondem ao nível de serviço (N.S.). 

 
Tabela 17 – Resultados (em unidades) da simulação da política de stocks para a nomenclatura 61021367 

 

 2014 2015 2016 
N.S. s0 S0 Q Stock 

Final s0 S0 Q Stock 
Final s0 S0 Q Stock 

Final 
99% 14 484 24 805 14 933 9 935 13 961 23 913 13 978 12 592 13 355 23 092 10 500 10 254 
95% 12 594 21 617 11 745 6 747 12 140 20 840 14 093 9 519 11 652 20 160 10 641 7 322 
91% 11 642 20 012 10 140 5 142 11 222 19 293 14 151 7 972 10 795 18 684 10 712 5 846 
83% 10 591 18 240 8 368 3 370 10 210 17 585 14 215 6 264 9 849 17 054 10 791 4 216 

 

A formulação do processo de simulação da política de stocks inicia-se com a análise das quantidades 

em stock no final de cada ano, se estas forem iguais ou inferiores ao ponto de encomenda (s0) 

realiza-se uma encomenda com quantidade Q igual a (S0 - s0) ou (S0 – Stock finalano-1), 
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respectivamente, onde S0 consiste no nível de stock pretendido. De seguida, a previsão do stock no 

final do ano, é igual a (S0 – Necessidades previstas). Ou seja, parte-se do princípio que as 

necessidades previstas se traduzirão em consumos. As necessidades consideradas na simulação 

para 2014 foram as reais 14 870 UN (Tabela 16), para 2015 e 2016 as necessidades consideradas 

foram as obtidas através do método de previsão da procura proposto para este material (Tabela 9) 11 

321 UN e 12 838 UN, respectivamente.  

Consta-se que as necessidades previstas pelo modelo de previsão SBA para este material, para os 

anos de 2015 e 2016 são inferiores às reais necessidade de 2015 e à previsão da REFER para 2016, 

ou seja, o ME destas previsões é negativo. É contudo de referir que as necessidades reais de 2015 

podem incluir pedidos extra. E que comparativamente com este último, o ano de 2016 apresenta uma 

diferença entre a previsão da REFER e a do método SBA inferior. 

Caso as necessidades previstas acabem por revelar-se superiores às reais necessidades de 

consumo para esse ano, o que na Tabela 17 se denominou “Stock Final” seria na realidade um stock 

de segurança, para fazer face a eventuais necessidades que não tivessem sido previstas. Os valores 

de S0, que à primeira vista podem parecer demasiado elevados em comparação com as 

necessidades previstas, devem-se precisamente ao facto de a heurística de Naddor ser adequada a 

procuras intermitentes e fazer ajustamentos às quantidades previstas, tentando impedir roturas de 

stock. 

Da análise da Tabela 17, constata-se que quanto maior é o nível de serviço, mais protecionista é a 

política de stock, quer isto dizer que o ponto de encomenda, o nível de stock pretendido e o stock 

final ou stock de segurança tomam valores mais elevados do que para níveis de serviço inferiores. 

Esta questão traduzir-se-á em custos de posse superior caso não se verifiquem necessidades 

superiores às previstas. Contudo se existirem necessidades extras possivelmente existirá em stock 

uma quantidade suficientes para as satisfazer. 

No que diz respeito à comparação dos resultados da simulação com os dados reais, pode-se 

constatar que o nível de stock real no final de 2014 (Tabela 16) é superior ao nível de stock final para 

2014 para os quatro cenários simulados. Existe desta forma a possibilidade de o modelo, mesmo 

criando stock de segurança resulte em níveis de stock mais baixos que os existentes sem a aplicação 

do modelo. Contudo expressa-se a reserva quanto a esta possibilidade porque não se pode garantir 

que as quantidades de stock reais consideradas no presente estudo de caso dizem respeito apenas a 

materiais para aplicação em atividades de manutenção não planeada, assim como também pode ter 

ocorrido exclusão de alguns materiais que o são.  

No que diz respeito às quantidades a encomendar as considerações a retirar são limitadas pelo facto 

de as quantidades apresentadas na Tabela 16 não constituírem as quantidades reais encomendadas 

no ano de 2014 e 2015 mas sim uma estimativa, obtida através dos dados disponíveis e partindo do 

pressuposto que as quantidades a encomendar são iguais às necessidades previstas menos a 

quantidade em stock. Todavia constata-se que as quantidades a encomendar obtidas pela simulação 

são superiores em 2014 e 2015 às quantidades pressupostas na Tabela 16. Aqui reside uma das 

principais diferenças da política de gestão de stocks simulada e da política em vigor na REFER, é que 
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as quantidades a encomendar não são as necessidades previstas ou a diferença das mesmas em 

relação ao nível de stock nesse momento, mas sim as quantidades que se consideram necessárias 

tendo em conta um nível se stock pretendido (S0), que por sua vez tem origem na heurística 

desenvolvida por Naddor que pretende garantir a existência de um nível de stock que faça face à 

intermitência da procura e que têm em conta tempo de aprovisionamento do material. 

De momento o que acontece na REFER é que a PM-LG recebe o PAO analisa as quantidades em 

stock de cada material e para aqueles em que essas mesmas quantidades sejam inferiores ou 

insuficientes para satisfazer as necessidades previstas, dão início ao processo de aquisição. As 

quantidades encomendas são tipicamente equivalentes às necessidades previstas menos as 

quantidades em stock. Importa no entanto referir que as necessidades expressas através das 

reservas pela DMN, incluem alguma segurança que é estimada ou obtida pela experiência dos 

trabalhadores. 

No que diz respeito ao ano de 2016, é possível que a quantidade a encomendar (Tabela 16) seja 

superior à da simulação pelo pressuposto que se fez de que as necessidades de 2015 constituem os 

reais consumos de 2015, o que resultou num nível de stock igual a zero para o final de 2015. Contudo 

mais uma vez, assume-se alguma reserva nesta consideração. 

Importa salientar que o PAO é terminado entre os meses de junho e julho. O que significa que a 

revisão das necessidades não é na realidade feita em dezembro ou em janeiro. No entanto esta 

questão foi discutida com as orientadoras do estágio curricular (membros da PM-LG) e no futuro a 

simulação poderia ser feita considerado 12 meses entre junho e maio. A análise foi feita desta forma 

para facilitar o tratamento dos dados históricos de anos anteriores, bem como análise dos mesmos. 

Outras das principais conclusões da simulação e análise da possibilidade de aplicação da heurística 

de Naddor como política de gestão de stocks na REFER é que a quantidade (Q) que o modelo sugere 

que seja encomendada para fazer face as possíveis necessidades do ano n, fosse encomendada no 

momento n-1, uma vez que neste estudo de caso a maior parte dos materiais tem tempos de 

aprovisionamento superiores a um ano. De qualquer forma, a metodologia desenvolvida e a forma 

como o dashboard  foi concebido, possibilitam a análise dos materiais individualmente. De futuro 

poderá analisar-se qual o melhor momento para encomendar cada material. 

Por último, no que diz respeito aos níveis de serviço simulados, como já foi referido anteriormente os 

tempos de aprovisionamento neste estudo de caso revelaram-se elevados e variáveis, o que dificulta 

a manutenção de um nível de serviço elevado. Até porque a manutenção de um nível de serviço 

muito elevado levaria a níveis de stock mais elevados, o que certamente se iria traduzir num aumento 

dos custos de posse. Segundo a REFER um nível de serviço de 83% ou inferior estará mais 

aproximado da realidade. 
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7. Conclusões Finais e Desenvolvimento Futuro 

A REFER como entidade pública tem o seu orçamento inscrito no Orçamento de Estado e como tal, 

existem significativas restrições ao financiamento e investimento, o que impele à capacidade de 

otimização e racionalização dos meios e processos necessários à sua atividade. 

A fase de reuniões do projeto da REFER de definição de políticas de stock para os materiais de 

manutenção iniciou-se em Fevereiro de 2015, decorrendo no entanto com elevada morosidade, por 

diversas razões. Desde logo a própria estrutura organizacional não facilita a interação entre os 

intervenientes, pois dependem de diversas chefias, com diferentes prioridades. A dispersão 

geográfica é também um constrangimento que dificulta o encontro dos interlocutores. O próprio 

assunto em causa é de difícil trato uma vez que existem diferentes procedimentos em cada centro de 

manutenção. Entretanto, a reestruturação da empresa decorrente da fusão entre a REFER e as 

Estradas de Portugal S.A, em junho de 2015, causou também alguma entropia no processo de 

definição de políticas de stock. 

O estudo de caso desenvolvido nesta empresa permitiu constatar a especificidade da sua situação e 

compreender as dificuldades na formalização de uma política de gestão de materiais de manutenção. 

Um dos principais factores que dificulta a determinação da melhor forma de gerir este tipo de 

materiais é a intermitência não só em relação aos momentos de procura como também às 

quantidades procuradas. 

Apresar de na literatura as políticas de revisão contínua serem aplicadas com algum sucesso aos 

materiais com procuras intermitentes, no caso da REFER, à intermitência da procura dos materiais 

acresce o problema dos elevados tempos de aprovisionamento. Esta última condicionante é 

determinante na escolha do tempo de revisão, razão pela qual se concluiu que a única opção viável 

seria a revisão periódica anual. 

O caso da REFER é muito particular, quer pelas condicionantes impostas pelo CCP, quer também 

pela própria especificidade dos materiais, uma vez que se trata da única empresa em Portugal a 

procurar adquirir estes materiais. Em alguns casos, dada a especificidade da via-férrea ibérica, a 

REFER e a ADIF (congénere espanhola da REFER) são as únicas empresas a procurar estes 

materiais no mercado. A posição geográfica da empresa tem também uma importante influência na 

resposta do mercado à procura portuguesa, por causa do elevado peso dos custos de transporte. 

Aos já de si elevados prazos de procedimento decorrentes do direto cumprimento do CCP, acrescem 

as contestações dos fornecedores, que, no limite podem levar ao recomeço de um processo de 

aquisição. Note-se que em tempo de crise e tendo em conta os valores contratuais em questão, estas 

contestações fizeram-se notar com maior veemência. 

É por isso necessário que o processo de aquisição seja iniciado atempadamente, para que as 

necessidades sejam satisfeitas a tempo. É também por estas razões que a REFER pretende ter estes 

materiais em stock, porque tendo em conta os impedimentos descritos anteriormente, se aquando 

duma inspeção ou de uma atividade de manutenção não planeada se verificar a necessidade de um 



 79 

determinado material, se este não existir em stock a atividade de manutenção não é realizada. E 

desde o momento da reserva, ou seja, da manifestação da necessidade de um material até ao 

momento da chegada do mesmo ao CLE pode decorrer mais de 1 ano. 

A heurística de Naddor provou ser passível de ser aplicada à situação específica da REFER. No 

entanto, enquanto não seja possível aplicar esta metodologia com maior certeza sobre se 

necessidades consideradas dizem respeito apenas a manutenção sistemática e não planeada, os 

seus resultados podem ser vistos como guidelines para a gestão das necessidades destes materiais. 

A principal dificuldade sentida na resolução do presente caso de estudo foi precisamente a 

classificação das reservas (necessidades), consumos, encomendas e níveis de stock. E por essa 

razão se assume alguma limitação na interpretação e comparação dos resultados com os dados 

históricos e previsões realizadas pela REFER. Isto porque nos dados analisados tanto para as 

necessidades como para os níveis de stock poderão estar incluídas quantidades que correspondem a 

obras ou a manutenções planeadas e da mesma forma poderão ter sido excluídas quantidades 

correspondentes a manutenções não planeadas.  

Como trabalho futuro poder-se-iam analisar os dados históricos que dizem respeito aos consumos e 

encomendas para manutenções não planeadas, para assim se poder aprofundar a análise dos 

resultados da simulação. 

Definir uma forma de no sistema SAP se ter claramente identificado a finalidade da reserva e do 

consumo do material, ou seja se é de obra ou de manutenção e dentro da manutenção se constituiu 

ou não uma manutenção planeada seria facilitador de todo o processo de planeamento. Para além 

disso, mesmo que no contrato de aquisição esta distinção não seja possível, seria importante ter um 

registo interno da diferenciação das quantidades encomendadas.  

Ainda no que diz respeito à aplicação da heurística de Naddor ao caso da REFER, importa referir que 

a sua aplicação, embora mais complexa em termos de formulação matemática do que outros 

métodos, é passível de ser aplicada em Microsoft Excel. No desenvolvimento do presente caso de 

estudo foi então criado um dashboard em Microsoft Excel (Anexo 8 – Figura A8.1), que no futuro 

poderá ser desenvolvido ou aplicado para auxílio das previsões e gestão de stocks.  

É também importante referir que tendo em conta a pesquisa conduzida no desenvolvimento da 

revisão bibliográfica (secção 3.2) da presente dissertação de mestrado, a existência dum 

planeamento e gestão de stocks de materiais eficiente está intrinsecamente ligada à forma como as 

atividades de manutenção são planeadas, sendo que no limite a optimização do planeamento das 

necessidades está dependente da optimização do planeamento das próprias atividades de 

manutenção. 

A realização de um estudo de otimização das atividades de manutenção realizadas na REFER, que 

implicasse uma análise focada na aplicação dos materiais e ciclo de vida dos mesmos, poderia 

auxiliar e facilitar o processo de planeamento de materiais, nomeadamente diminuindo o peso das 

atividades de manutenção reativa face à manutenção preventiva.  
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Propõe-se por isso a realização de um estudo de Reliability Centered Maintenance (RCM) na RFN. 

Devido ao desenvolvimento do projeto “RAIL: Reliability centered maintenance approach for the 

infrastructure and logistics of railway operation” em 2000 pela União Europeia estas prática têm vindo 

a ser testadas  e adoptadas noutros países. De acordo com o estudo desenvolvido por Carretero et 

al. (2003) a diferentes secções de rede ferroviária alguns dos benefícios a longo prazo consistem na 

melhor eficiência e eficácia da manutenção preventiva, que consequentemente poderá aumentar a 

vida útil dos equipamentos e reduzir custos de manutenção corretiva, assim como a redução dos 

tempos de inatividade como resultado da programação e planeamento das manutenções. Este último 

terá consequências no reconhecimento e planeamento das necessidades de materiais, o que 

conduzirá a uma gestão de stocks mais eficiente. Sendo de salientar que o sucesso dos resultados 

obtidos pelo estudo conduzido por este autor levaram a que a na altura RENFE (Companhia 

ferroviária espanhola) e a DB A.G. (Companhia ferroviária Alemã) adotassem práticas de manutenção 

de acordo com a metodologia RCM. No entanto, reconhece-se que estas metodologias podem ter um 

elevado custo de implementação e teria que se estudar se os benefícios que trariam, num longo 

prazo, justificariam tal investimento. 
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Anexos 

Anexo 1 - Organização Logística da REFER 

 

 

 

 

 
Figura A1. 1 - Ciclo da Logística Direta e Ciclo da Logística Inversa (Adaptado: Jornadas da Logística – 

DLG REFER, 2014) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura A1. 2 - Localização geográfica do CLE e AR (Fonte: Jornadas da Logística – DLG REFER, 2014) 
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Anexo 2 – Processo de Planeamento de Materiais  
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Figura A2. 1 – Fluxograma de Planeamento de Materiais (Fonte: Manual DLG REFER, 2014) 
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Anexo 3 – Revisão Bibliográfica  

 

 
Figura A3. 1 – Esquema síntese de métodos de previsão da procura 
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Figura A3. 2 - Esquema síntese de políticas de gestão de stocks 
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Anexo 4 – Recolha, Análise e tratamento de dados 

 
 

Tabela A4. 1 – Tempos médios (em dias) 

Nomenclatura Tempo médio de 
Procedimento 

Tempo médio de 
Fornecimento 

Tempo de 
Receção 

Tempo médio 
de Aprovisionamento 

61021367 204 44 0 248 
61050125 204 14 0 218 
61130370 241 78 28 348 
61021460 204 127 0 331 
61133310 255 59 20 335 
61133320 182 37 19 238 
61021480 204 195 0 399 
61080024 207 74 17 298 
61085408 147 58 17 222 
61021410 204 102 0 306 
61021440 204 140 0 344 
61021500 204 157 0 361 
61021540 204 191 0 395 
61021560 204 156 0 360 
61117020 152 56 33 240 
61021520 204 198 0 402 
61021580 204 152 0 356 
61021600 204 167 0 371 
61021620 204 115 0 319 
61021640 204 107 0 311 
61080028 226 65 16 307 
61086308 296 66 32 394 
61133315 306 70 19 395 
61086323 296 66 28 390 
61112180 70 77 19 166 
61117021 145 42 45 232 
61086338 296 66 61 423 
61085036 204 39 0 243 
61117140 166 70 0 236 
61021660 204 62 0 266 
79310010 290 84 0 374 
61021680 204 51 0 255 
79310015 290 84 0 374 
61119021 56 69 18 144 
79310005 253 109 0 362 
61085407 34 36 24 94 
61117431 83 200 0 283 
61117892 90 80 30 200 
61110619 90 120 30 240 
61133047 90 120 30 240 
61117357 90 80 30 200 
61021720 204 46 0 250 
61117367 90 80 30 200 
61021700 204 42 0 246 
61051035 204 79 0 283 
79310021 210 121 0 331 
61051030 204 79 0 283 
61020090 204 85 0 289 
79310012 166 84 0 250 
61100350 184 47 40 271 
61100351 184 50 15 249 
61100421 198 70 1 268 
15644095 150 31 0 181 
15644091 114 24 0 138 
15643557 131 30 0 161 
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Os stocks para os anos de 2010 a 2012 foram também obtidos e analisados. Assim como os dados 

de necessidades para os anos de 2010 a 2014. No entanto e por questões de espaço apresentam-se 

os resultados que são analisados no capítulo 6. 

 
Tabela A4. 2 –  Stock real no final do ano e Necessidades reais e previstas (em unidades) 

 

Nomenclatura 
Stock Necessidades 

UMB Final 
2013 

Final 
2014 

Real 
2015 

Previsão 
2016 

61021367 9 872 13 661 18	  381 13	  308 UN 
61050125 14 247 14 247 8	  136 7	  295 UN 
61130370 49 315 24 160 82	  042 92	  022 UN 
61021460 366 329 387 290 UN 
61133310 33 380 90 224 80	  283 79	  617 UN 
61133320 35 159 51 102 88	  307 28	  262 UN 
61021480 375 328 373 276 UN 
61080024 34 231 87 371 48	  629 53	  190 UN 
61085408 37 734 129 144 67	  204 61	  792 UN 
61021410 1 131 770 911 644 UN 
61021440 442 433 410 330 UN 
61021500 352 318 311 296 UN 
61021540 341 272 292 297 UN 
61021560 278 290 280 269 UN 
61117020 49 21 308 277 UN 
61021520 309 251 265 289 UN 
61021580 286 230 208 226 UN 
61021600 234 191 217 205 UN 
61021620 154 172 189 173 UN 
61021640 158 172 137 142 UN 
61080028 33 608 59 517 51	  460 30	  301 UN 
61086308 43 060 45 751 88	  014 23	  532 UN 
61133315 17 668 95 811 89	  812 32	  882 UN 
61086323 43 919 59 372 87	  882 23	  532 UN 
61112180 2 883 8 027 8	  889 8	  840 UN 
61117021 77 197 194 214 UN 
61086338 40 374 58 489 86	  744 23	  532 UN 
61085036 45 404 42 288 27	  490 30	  205 UN 
61117140 1 108 1 344 1	  232 1	  341 UN 
61021660 83 81 55 105 UN 
79310010 19 181 226 331 UN 
61021680 52 56 24 84 UN 
79310015 11 134 148 199 UN 
61119021 275 3 318 2	  170 62 UN 
79310005 16 95 71 78 UN 
61085407 10 358 21 514 15	  320 28	  715 UN 
61117431 1 105 1 056 151 697 UN 
61117892 557 1 025 586 702 UN 
61110619 97 95 35 28 UN 
61133047 3 619 3 609 800 1	  930 UN 
61117357 820 789 135 344 UN 
61021720 42 42 3 24 UN 
61117367 503 472 135 324 UN 
61021700 34 30 19 45 UN 
61051035 2 565 2 565 0 60 UN 
79310021 12 8 6 0 UN 
61051030 2 035 2 035 20 52 UN 
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Nomenclatura 
Stock Necessidades 

UMB Final 
2013 

Final 
2014 

Real 
2015 

Previsão 
2016 

61020090 289 4 404 4	  200 1	  100 UN 
79310012 2 2 12 9 UN 
61100350 488 320 473 205 T 
61100351 1 182 708 932 1	  369 T 
61100421 1 120 3 538 314 310 T 
15644095 478 2 230 2	  950 2	  097 Kg 
15644091 250 4 148 4	  164 2	  100 Kg 
15643557 1 646 4 100 4	  567 515 L 
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Anexo 5 – Resultados Classificação da Stocks 

 
Tabela A5. 1 – Resultados Classificação Segundo Padrão de Procura 

 

Nomenclatura N ADI=60/N Média Desvio Padrão CV2 Padrão de Procura 

61021367 38 1,58 959,62 1329,89 1,92 Lumpy 
61100350 37 1,62 17,54 23,97 1,87 Lumpy 
61050125 33 1,82 487,28 1242,71 6,50 Lumpy 
61130370 33 1,82 2746,28 4194,19 2,33 Lumpy 
61021460 31 1,94 15,72 25,75 2,68 Lumpy 
61100351 30 2,00 26,55 38,89 2,15 Lumpy 
61133310 30 2,00 2557,42 4506,85 3,11 Lumpy 
61133320 30 2,00 2850,60 5144,51 3,26 Lumpy 
15643557 29 2,07 590,55 1161,24 3,87 Lumpy 
61021480 29 2,07 13,03 21,93 2,83 Lumpy 
61080024 29 2,07 1411,90 2020,32 2,05 Lumpy 
61085408 29 2,07 1936,02 3261,54 2,84 Lumpy 
61021410 28 2,14 44,53 94,78 4,53 Lumpy 
61021440 28 2,14 19,02 35,43 3,47 Lumpy 
61021500 28 2,14 11,83 19,45 2,70 Lumpy 
61021540 28 2,14 10,52 16,59 2,49 Lumpy 
61021560 28 2,14 10,53 18,28 3,01 Lumpy 
61117020 28 2,14 9,40 17,31 3,39 Lumpy 
61021520 27 2,22 10,00 16,83 2,83 Lumpy 
61021580 27 2,22 7,53 12,28 2,66 Lumpy 
61021600 27 2,22 8,47 14,47 2,92 Lumpy 
61021620 27 2,22 8,65 18,57 4,61 Lumpy 
61021640 27 2,22 7,17 15,87 4,91 Lumpy 
61080028 27 2,22 1851,80 4062,10 4,81 Lumpy 
61086308 26 2,31 3050,05 8013,33 6,90 Lumpy 
61133315 26 2,31 3762,32 9749,26 6,71 Lumpy 
61100421 25 2,40 9,72 19,18 3,89 Lumpy 
61086323 24 2,50 3050,43 8036,74 6,94 Lumpy 
61112180 24 2,50 222,97 467,21 4,39 Lumpy 
61117021 24 2,50 6,93 13,51 3,79 Lumpy 
61086338 23 2,61 3086,77 8082,02 6,86 Lumpy 
15644095 21 2,86 389,13 687,56 3,12 Lumpy 
61085036 20 3,00 2446,63 5898,90 5,81 Lumpy 
61117140 20 3,00 44,68 94,41 4,46 Lumpy 
61021660 19 3,16 3,38 6,94 4,21 Lumpy 
79310010 19 3,16 14,40 29,46 4,19 Lumpy 
61021680 16 3,75 2,25 5,24 5,43 Lumpy 
79310015 16 3,75 8,13 18,42 5,13 Lumpy 
15644091 14 4,29 329,00 913,50 7,71 Lumpy 
61119021 14 4,29 84,02 292,02 12,08 Lumpy 
79310005 14 4,29 3,28 7,25 4,87 Lumpy 
61085407 12 5,00 351,65 1067,05 9,21 Lumpy 
61117431 12 5,00 29,05 82,01 7,97 Lumpy 
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Nomenclatura N ADI=60/N Média Desvio Padrão CV2 Padrão de Procura 

61117892 9 6,67 12,43 49,19 15,65 Lumpy 
61110619 8 7,50 7,27 30,70 17,85 Lumpy 
61133047 8 7,50 279,02 951,89 11,64 Lumpy 
61117357 7 8,57 3,75 14,07 14,09 Lumpy 
61021720 6 10,00 0,75 2,82 14,14 Lumpy 
61117367 6 10,00 3,55 14,04 15,64 Lumpy 
61021700 5 12,00 1,35 6,65 24,25 Lumpy 
61051035 4 15,00 88,38 481,10 29,63 Lumpy 
79310021 4 15,00 0,18 0,74 16,36 Lumpy 
61051030 3 20,00 11,28 61,98 30,17 Lumpy 
61020090 2 30,00 23,00 136,18 35,06 Lumpy 
79310012 2 30,00 0,20 1,14 32,33 Lumpy 

 
 

Tabela A5. 2 – Análise ABC segundo o critério N 

 

Nomenclatura N 
N 

Acumulado 
% N 

Acumulado 
Número de Nomenclaturas 

Acumulado 
% Nomenclaturas 

Acumulada 
61021367 38 38 3,86% 1 2,04% 
61050125 33 71 7,21% 2 4,08% 
61130370 33 104 10,56% 3 6,12% 
61021460 31 135 13,71% 4 8,16% 
61133310 30 165 16,75% 5 10,20% 
61133320 30 195 19,80% 6 12,24% 
61021480 29 224 22,74% 7 14,29% 
61080024 29 253 25,69% 8 16,33% 
61085408 29 282 28,63% 9 18,37% 
61021410 28 310 31,47% 10 20,41% 
61021440 28 338 34,31% 11 22,45% 
61021500 28 366 37,16% 12 24,49% 
61021540 28 394 40,00% 13 26,53% 
61021560 28 422 42,84% 14 28,57% 
61117020 28 450 45,69% 15 30,61% 
61021520 27 477 48,43% 16 32,65% 
61021580 27 504 51,17% 17 34,69% 
61021600 27 531 53,91% 18 36,73% 
61021620 27 558 56,65% 19 38,78% 
61021640 27 585 59,39% 20 40,82% 
61080028 27 612 62,13% 21 42,86% 
61086308 26 638 64,77% 22 44,90% 
61133315 26 664 67,41% 23 46,94% 
61086323 24 688 69,85% 24 48,98% 
61112180 24 712 72,28% 25 51,02% 
61117021 24 736 74,72% 26 53,06% 
61086338 23 759 77,06% 27 55,10% 
61085036 20 779 79,09% 28 57,14% 
61117140 20 799 81,12% 29 59,18% 
61021660 19 818 83,05% 30 61,22% 
79310010 19 837 84,97% 31 63,27% 
61021680 16 853 86,60% 32 65,31% 
79310015 16 869 88,22% 33 67,35% 
61119021 14 883 89,64% 34 69,39% 
79310005 14 897 91,07% 35 71,43% 
61085407 12 909 92,28% 36 73,47% 
61117431 12 921 93,50% 37 75,51% 
61117892 9 930 94,42% 38 77,55% 
61110619 8 938 95,23% 39 79,59% 
61133047 8 946 96,04% 40 81,63% 
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Nomenclatura N 
N 

Acumulado 
% N 

Acumulado 
Número de Nomenclaturas 

Acumulado 
% Nomenclaturas 

Acumulada 
61117357 7 953 96,75% 41 83,67% 
61021720 6 959 97,36% 42 85,71% 
61117367 6 965 97,97% 43 87,76% 
61021700 5 970 98,48% 44 89,80% 
61051035 4 974 98,88% 45 91,84% 
79310021 4 978 99,29% 46 93,88% 
61051030 3 981 99,59% 47 95,92% 
61020090 2 983 99,80% 48 97,96% 
79310012 2 985 100,00% 49 100,00% 
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Anexo 6 – Resultados Seleção e Aplicação dos Métodos de Previsão 

 

 

Tabela A6.1 – Resultados ME para a agregação de materiais com diferentes UMB 
 

ME 
UMB: T 

α 

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

AES 12,09 11,64 11,54 11,51 
Croston 12,57 12,34 12,37 12,44 

SBA 11,11 9,43 8,01 0,79 

ME 
UMB: Kg 

α 

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

AES 51,16 32,37 32,20 35,94 
Croston 67,71 45,71 47,42 65,46 

SBA 49,99 11,38 -4,21 -75,84 

ME 
UMB: L 

α 

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

AES 57,16 55,06 50,40 44,89 
Croston 35,71 23,78 16,19 11,47 

SBA 20,88 -5,29 -26,84 -102,33 
 

 
Tabela A6.2 – Necessidades previstas para 2015 e 2016 para três exemplos de materiais com diferentes  

UMB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UMB T Kg L 
mês Nomenclatura 61100421 15644095 15643557 

Ano 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
 1 7 8 362 351 563 540 

2 6 8 321 388 545 576 
3 10 10 324 420 540 606 
4 10 12 381 457 566 635 
5 10 13 458 500 659 672 
6 10 14 458 543 635 700 
7 8 15 458 584 635 726 
8 8 16 458 623 571 745 
9 8 17 458 660 571 762 

10 8 17 458 694 519 773 
11 8 18 308 710 496 777 
12 7 17 308 724 496 780 

Total 101 166 4 751 6 652 6 796 8 291 
Média Mensal 8 14 396 554 566 691 
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Anexo 7 – Resultados Heurística de Naddor 

 
 

Tabela A7. 1- Excerto de resultados (em unidades) da aplicação da heurística de Naddor  
(para três nomenclaturas de classes distintas) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Tabela A7. 2 –Excerto de  Resultados (em unidades) da simulação da política de stocks  
(para três nomenclaturas de classes distintas)    

 

 2014 2015 2016 
 61086338 – Classe A 

N.S. s0 S0 Q Stock 
Final s0 S0 Q Stock 

Final s0 S0 Q Stock 
Final 

99% 112898 144583 104209 96425 71527 93692 0 62381 73697 100721 38340 59795 
95% 93030 120956 80582 72798 60022 79674 0 48363 63671 87704 39341 46778 
91% 83025 109058 68684 60900 54229 72614 0 41303 58622 81148 39845 40222 
83% 71984 95925 55551 47767 47835 64822 17055 33511 53051 73912 40401 32986 

 61085036 – Classe B 

N.S. s0 S0 Q Stock 
Final s0 S0 Q Stock 

Final s0 S0 Q Stock 
Final 

99% 40579 66624 21220 49531 40726 66412 0 44341 41601 67768 0 31542 
95% 34615 57415 0 40322 34647 57135 0 35065 35377 58287 23222 22061 
91% 31612 52777 0 35684 31586 52463 0 30393 32243 53512 23119 17286 
83% 28298 47658 0 30565 28209 47307 0 25236 28785 48242 23005 12015 

 61021700 – Classe C 

N.S. s0 S0 Q Stock 
Final s0 S0 Q Stock 

Final s0 S0 Q Stock 
Final 

99% 56 71 37 62 33 42 0 8 39 52 44 21 
95% 43 56 22 47 26 34 0 0 31 42 42 11 
91% 37 48 14 39 23 29 0 -5 27 38 43 7 
83% 30 40 0 31 19 24 0 -10 23 32 42 1 

 T = 1 ano 
2014 2015 2016 

Nomenclatura N.S s0 S0 s0 S0 s0 S0 

61086338 
Classe A 

99% 112 898 144 583 71 527 93 692 73 697 100 721 
95% 93 030 120 956 60 022 79 674 63 671 87 704 
91% 83 025 109 058 54 229 72 614 58 622 81 148 
83% 71 984 95 925 47 835 64 822 53 051 73 912 

Nomenclatura N.S s0 S0 s0 S0 s0 S0 

61085036 
Classe B 

99% 40 579 66 624 40 726 66 412 41 601 67 768 
95% 34 615 57 415 34 647 57 135 35 377 58 287 
91% 31 612 52 777 31 586 52 463 32 243 53 512 
83% 28 298 47 658 28 209 47 307 28 785 48 242 

Nomenclatura N.S s0 S0 s0 S0 s0 S0 

61021700 
Classe C 

99% 56 71 33 42 39 52 
95% 43 56 26 34 31 42 
91% 37 48 23 29 27 38 
83% 30 40 19 24 23 32 
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Anexo 8 – Ferramenta de Apoio à Gestão de Stocks 

 
Figura A8. 1 – Dashboard criado em Microsoft Excel que permite a consulta dos resultados referentes à 

Gestão de Stocks, nomenclatura a nomenclatura 
 

 
 

 

 

 

 


