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Resumo 
 
 
A melhoria de processos na gestão de stocks, nomeadamente no que respeita ao aprovisionamento, é 

fulcral para a saúde financeira de uma empresa. Demasiado investimento em inventário pode causar 

problemas de liquidez a uma organização, além de representar um custo de oportunidade de capital, 

capital esse que poderia ser investido no crescimento do negócio. Por outro lado, níveis demasiado 

baixos de inventário ou um desequilíbrio nas quantidades e referências em stock pode levar à ocorrência 
de ruturas, o que em última instância origina paragens na produção e perdas de vendas, danificando a 

imagem da empresa junto dos clientes. É, pois, necessário encontrar um equilíbrio, uma vez que num 

ambiente cada vez mais competitivo como aquele em que vivemos a gestão de stocks é crucial para que 

a empresa possa prosperar. 

 

Foi esta a motivação para o desenvolvimento da presente dissertação. No sentido de reduzir os níveis 

de inventário de matérias-primas e componentes, foi concebido um modelo multicritério de apoio à 

decisão, para auxiliar os decisores da Empresa X a determinar quais as referências que devem ser 
mantidas em stock e aquelas que devem ser adquiridas apenas quando é despoletada a necessidade 

de consumo das mesmas, devido à colocação de uma ordem de encomenda pelo cliente. 

Posteriormente, foram definidas os modelos de aprovisionamento adequados a cada tipo de referências. 

Na construção do modelo, cujo método utilizado foi o MACBETH auxiliado pelo software M-MACBETH, 

foram tidos em conta os aspetos chave que devem impactar e fundamentar esta decisão, no contexto 

da Empresa X.  

 
 
Palavras-chave: gestão de stocks, análise multicritério de decisão, modelo de apoio à decisão, método 
MACBETH, modelo de aprovisionamento 
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Abstract 

Improving stock management processes is crucial to the financial health of a company. Extensive 

investment in stock can cause liquidity problems to an organization, as well as represent an opportunity 

cost of capital, which could be invested in the expansion of the business. On the other hand, small levels 

of stock or an imbalance in quantities and references in stock can lead to breakdowns, which ultimately 

leads to production stoppages and sales losses, damaging the company's image to customers. It is 

therefore essential to find a balance, since that in an increasingly competitive environment such as the 

one in which we currently live, adequate stock management is crucial for the company to thrive. 

This was the incentive for the development of this dissertation. In order to reduce stock levels of raw 

materials and components, a multicriteria decision support model has been implemented to assist 

decision-makers in Company X to determine which references should be kept in stock and which should 

be purchased only when triggered the need to consume them, due to the placing of an order by the 
customer. Subsequently, adequate supply models were defined for each type of reference. In the 

development of the model the method MACBETH and the associated software M-MACBETH were used, 

and there were taken into account the key aspects that impact and ground the decision in the context of 

Company X. 

Keywords: stock control, supply management, multicriteria decision analysis, decision support model, 

MACBETH 
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1. Introdução 

1.1 Contextualização do problema 

Após ter sido realizada uma análise à área de planeamento de uma empresa pelo Kaizen Institute (por 

questões de confidencialidade o nome desta empresa industrial, fabricante de eletrodomésticos, não 
pode ser referido, pelo que doravante a empresa será designada por Empresa X), foi detetado que esta 

possui stocks, também designados como existências ou inventários, com uma valorização média de 18.1 

milhões de euros e com uma cobertura média de 67 dias (calculada através da divisão da quantidade 

em stock pela média do consumo diário). Note-se que este valor não tem em conta as existências de 

produto acabado, apenas de artigos a incorporar na produção. Para obter uma redução do valor investido 

em stock e da cobertura do stock é necessário implementar um modelo pull no planeamento da aquisição 

de componentes, sendo que a filosofia pull se baseia na produção e movimento de artigos com base na 

procura real do cliente. 
Contudo, não faz sentido aprovisionar todas os materiais numa lógica de make-to-order (ou seja, não 

ter em stock, encomendar apenas quando a ordem é recebida). As matérias-primas e componentes 

consumidos em maior quantidade e/ou com mais frequência, bem como aqueles em que o tempo de 

entrega (lead time) do fornecedor é elevado devem ser aprovisionadas numa lógica de make-to-stock 

(ou seja, são mantidas em armazém). É de realçar que existem ainda outros fatores importantes na 

decisão de manter ou não uma referência em stock, tais como o valor da mesma, a variabilidade do 

tempo de entrega (lead time) do fornecedor, a existência ou não recorrente de problemas de qualidade 
no produto recebido do fornecedor, a distância a que se encontra o fornecedor, o volume da peça, a 

variabilidade da procura do produto final que incorpora, ente outros. 

Desta forma, surgiu a necessidade de conceber um modelo que permita definir se uma referência 

deve ser mantida ou não em stock, tendo em conta as características da mesma, do fornecedor e da 

procura existente para produtos finais que incorporem a referida referência.  

O estudo de problemas desta tipologia é crucial para o desenvolvimento de empresas industriais, 

uma vez que o capital investido tem de ser otimizado. A redução do investimento em stocks permite a 

libertação de capital para a realização de novos investimentos, dando lugar ao crescimento do negócio 
e/ou a uma melhoria na performance do mesmo, um fator chave para a sobrevivência no ambiente 

competitivo em que as empresas trabalham atualmente.  

É fundamental também o desenvolvimento de processos, métodos e modelos que permitam melhorar 

o serviço oferecido aos clientes, pois estes são cada vez mais exigentes, no mercado global que têm à 

sua disposição. 

O desenvolvimento e crescimento dos negócios, sobretudo o caso de grandes empresas como a 

Empresa X, contribuem para o desenvolvimento da economia e para a atratividade empresarial do país. 

1.2 Âmbito e objetivos 

O problema em estudo surgiu no âmbito de um estágio curricular numa empresa de consultoria, o Kaizen 

Institute, nomeadamente num projeto que está a ser desenvolvido pelo mesmo na área de planeamento 

de um dos seus clientes, a Empresa X. 
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Os principais objetivos deste trabalho de mestrado são: 

• Redução da cobertura do stock da empresa, e consequente redução do valor monetário 

investido em inventário e espaço ocupado em armazém; 

• Redução das ruturas de stock, através de uma otimização da gestão dos mesmos. 

Para alcançar os objetivos antes enunciados será necessário definir quais as matérias-primas e 

componentes que devem ou não ser mantidos em stock. 

1.3 Etapas de desenvolvimento do trabalho 

Na presente secção é apresentado o modo de abordar o problema em estudo neste trabalho, para 

alcançar os objetivos definidos na secção anterior. A sequência das várias etapas desta abordagem está 

representada na Figura 1. 

 
Figura 1 – Etapas do trabalho  

 
As cinco etapas podem ser descritas da forma que a seguir se apresenta. 

Etapa 1 - Caracterização e contextualização do problema 
Nesta primeira etapa, é definido o estado inicial do planeamento da empresa e é identificado o problema 

que motiva este trabalho. Este problema é caracterizado de forma exaustiva, para que todas as vertentes 

possam ser tidas em conta na futura abordagem ao mesmo.  

Etapa 2 - Revisão da literatura 
Na segunda etapa é realizada a revisão da literatura, de modo a que possa ser consolidada uma base 

teórica, científica e fundamentada para abordar o problema de modo adequado.  
Etapa 3 - Identificação e avaliação dos aspetos que impactam o problema 
É fundamental compreender exaustivamente todos os aspetos que influenciam de forma determinante o 

problema. Caso não sejam considerados aspetos importantes, o modelo a construir será deficiente e 

dará informações incompletas ou erradas aos decisores, o que prejudicaria o desempenho do sistema 

de planeamento da aquisição de matérias-primas e componentes da empresa. Por outro lado, a 
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consideração de demasiados aspetos, pode causar uma complexidade desnecessária e não deixar que 
o decisor se foque nos aspetos mais relevantes. 

Etapa 4 – Definição de pressupostos 
A etapa 4 é a etapa que antecede a construção do modelo, sendo uma etapa de preparação para a 

construção do modelo. Após ter identificado e compreendido todos os aspetos que influenciam o 

problema, torna-se necessário definir pressupostos sólidos que sirvam de sustentação ao modelo a 

construir e à sua implementação, bem como todas as restrições existentes. 

Etapa 5 - Construção do modelo 
A quinta etapa tem como objetivo o desenvolvimento de um modelo que permita determinar, para todas 

as referências atualmente e futuramente utilizadas pela empresa, se estas devem ou não ser mantidas 

em stock. Este modelo deve refletir todos os aspetos identificados anteriormente como impactantes no 

problema, tal como respeitar todos os pressupostos definidos. 

Etapa 6 - Análise e discussão de resultados obtidos  
Por fim, na sexta etapa será analisado o trabalho desenvolvido e os resultados obtidos. Estes resultados 

devem ser criticados de modo sustentado para que se possam inferir os aspetos positivos e negativos 

do modelo criado para justificar se uma determinada referência deve ser mantida em stock. É importante 
retirar um parecer final sobre a aplicabilidade deste modelo ao caso em estudo, bem como as 

potencialidades que possa ter para ser aplicado a outros casos semelhantes. 

1.4 Organização da dissertação 

A parte remanescente deste documento está organizada na forma descrita nos seguintes pontos. 

• O capítulo 2 apresenta a caracterização do problema. Na primeira parte do capítulo são 
introduzidos os intervenientes no problema em estudo. Numa segunda parte o problema é 

explorado e detalhado de modo a que possa existir, tanto um entendimento macro do problema 

e das suas dimensões, como uma compreensão micro dos pormenores do mesmo. É expectável 

que no final do capítulo estejam claras as necessidades que motivam o presente trabalho e os 

seus objetivos. 

• No capítulo 3 analisa-se a literatura existente relacionada com o problema, sendo clarificados e 
discutidos os principais conceitos, definições, metodologias, técnicas e resultados de 

investigações prévias. Neste capítulo, além de métodos e técnicas relevantes que se encontrem 

na literatura, é também importante estudar aplicações semelhantes já realizadas. Estudos de 

casos com problemas semelhantes permitem compreender o resultado prático da aplicação de 

determinados métodos e técnicas, bem como antecipar possíveis obstáculos que possam surgir. 

• No capítulo 4 define-se a abordagem que se considera adequada para ser aplicada ao problema, 
tendo em conta a aprendizagem obtida nos capítulos anteriores. Com base na descrição do 

problema, na revisão da literatura e numa primeira abordagem ao problema, é explicitada qual 

a abordagem a utilizar na elaboração da dissertação, sendo perspetivados os passos futuros 

para a concretização da mesma. A abordagem compreende a clarificação da origem ou método 

de recolha dos dados necessários, o modelo a aplicar para a resolução estruturada do problema, 

bem como outros aspetos de maior relevância para o estudo em questão. 
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• O capítulo 5 permite estruturar o problema e o modelo, sendo definidas as dimensões chave que 
impactam o problema e construídos os seus descritores de desempenho, o que irá permitir a 

estruturação e construção do modelo para responder ao problema em estudo. Ou seja, neste 

capítulo são definidos os critérios a integrar o modelo. 

• O capítulo 6 é crucial para a presente dissertação, uma vez que é neste capítulo que o modelo 

é construído, são pontuadas as alternativas, definidos coeficientes de ponderação para os 
critérios, obtidos os valores de pontuação global para as alternativas, definida a pontuação global 

correspondente à fronteira entre classes, realizadas análises de sensibilidade e de robustez e, 

por fim, endereçadas recomendações ao decisor. 

• No capítulo 7 o método utilizado e os resultados provenientes da aplicação do modelo são 

discutidos. 

• No capítulo 8 é definido o sistema de implementação e controlo para a aplicação do modelo. 
Este capítulo permite que o modelo seja não só construído, mas também que as suas 

recomendações sejam implementadas no contexto da Empresa X. 

• O capítulo 9 surge da necessidade de definir estruturadamente o modelo de reaprovisionamento 

a aplicar às referências, após a obtenção de uma decisão com a aplicação do modelo. É ainda 
importante definir como calcular o stock de segurança para as referências cuja decisão é a 

manutenção em stock. 

• Finalmente, apresentam-se conclusões e procede-se a uma reflexão final sobre o trabalho 

desenvolvido. 
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2. Caracterização do problema 

2.1 Introdução  

Neste capítulo o problema em estudo é caracterizado em todas as suas dimensões de modo detalhado. 

É ainda caracterizado o contexto que envolve o problema.  
Na secção 2.2 apresenta-se o Kaizen Institute, na secção 2.3 é introduzida a empresa, em cuja área de 

planeamento se situa o problema. Na secção 2.4  é apresentado o diagnóstico inicial realizado à área 

de planeamento da empresa em estudo, e a secção 2.5 enuncia as conclusões do capítulo. 

2.2 O Kaizen Institute 

O Kaizen Institute Consulting Group foi fundado em 1985 por Masaaki Imaki e tem como mote “WE HELP 

LEADERS: Achieve Dreams of Performance Improvement; Implement Continuous Improvement cultures”. Esta 

empresa multinacional disponibiliza serviços de consultoria, especialmente consultoria operacional, tanto 

ao tecido empresarial como a instituições públicas (disponível em <https://www.kaizen.com/about-us.html>). 
Masaaki Imaki, o seu fundador, trabalhou a partir de 1955 para o Japan Productivity Center, 

criado para auxiliar a economia japonesa a recuperar após a segunda guerra mundial (Japan Productivity 

Center, 2016). Trabalhou também com Shoichiro Toyoda e Taiichi Ohno, os criadores do Toyota 

Production System (TPS), tendo escrito em 1986 o famoso livro “Kaizen: The key to Japan’s competititve 

success” (Kaizen Institute Portugal, 2013). 

O grupo tem 32 anos de experiência em Kaizen Lean Transformation, com uma presença global 
no mundo (em mais de 35 países), sendo a sua sede na Suíça. O Kaizen Institute em Portugal integra o 

Kaizen Institute Western Europe, gerido a partir de Portugal é constituído por cinco países: Espanha, 

França, Malta, Portugal e Reino Unido.  

O Kaizen Institute tem como missão a melhoria contínua todos os dias, em todas as áreas da 

organização e por todas as pessoas (Kaizen Institute Portugal, 2018). 

 
Figura 2 - Significado da palavra Kaizen (Kaizen Institute 2013) 

A visão do Kaizen Institute passa por ajudar as empresas a criar vantagem competitiva sustentável, 

baseando-se num sistema de negócio de excelência de longo-prazo baseado nas pessoas que 

constituem a organização (Kaizen Institute Portugal, 2018). Os princípios do Kaizen Institute, dos quais 

este trabalho será imbuído, passam por criar valor para o cliente, eliminar o desperdício (com eficiência 
de fluxo), ser eficiente na transferência de valor no gemba (o local onde o valor é acrescentado – por 

exemplo, no caso da produção, o gemba é o chão de fábrica), envolver e motivar os recursos humanos 

das organizações e pela utilização de ferramentas de gestão visual (Kaizen Institute 2013).  

MUDAR MELHOR MELHORIA 
CONTÍNUA 
Toda a gente! 
Todos os dias! 

Em todos os locais! 
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2.3 Contextualização da Empresa X 

O Grupo que a Empresa X integra iniciou a sua atividade nos anos 70 do século passado com a 

fabricação de pequenos eletrodomésticos. Atualmente o grupo continua especializado na fabricação de 

eletrodomésticos, sobretudo máquinas de café de uso doméstico, produto em que se destaca a nível 

mundial. Este grupo, com sede na Suíça, tem cinco unidades fabris em funcionamento, três com sede 

na Suíça, uma na China e a fábrica em Portugal. No seu conjunto, estas unidades empregam cerca de 
3 mil funcionários. A unidade portuguesa fatura cerca de 90 milhões de euros.  

A Empresa X em Portugal chega a empregar cerca de mil trabalhadores nas alturas de pico de 

atividade, tendo por isso uma grande relevância socioeconómica, uma vez que é um dos maiores 

empregadores da região. A empresa produz maioritariamente máquinas de café automáticas para uso 

doméstico, embora produza também sistemas de engomar (estações e tábuas de vapor de elevada 

tecnologia e desempenho). Os produtos são fabricados exclusivamente para outras empresas, pelo que 

a empresa não vende diretamente ao consumidor final, nem possuí marca própria.  

No ano corrente está planeada a fabricação de cerca de 600 mil aparelhos, dos quais 500 mil 
máquinas de café e cerca de 100 mil sistemas de passar a ferro (prevê-se que o número total de 

aparelhos produzidos possa atingir os 700 mil).  A empresa não exporta apenas produto acabado, uma 

vez que é também fornecedor de outras fábricas do próprio grupo, o que é crucial na estratégia financeira 

do grupo (são produzidos produtos semiacabados, exportados para fábricas na Suíça, onde acontece a 

montagem final). É ainda de referir, que o preço final destas máquinas pode variar entre 500€ e 1500€, 

sendo destinadas essencialmente a mercados com elevado poder de compra. Cerca de 90% da 

produção é destinada ao mercado europeu, nomeadamente para os países nórdicos, Suíça, Alemanha, 
França e Inglaterra. Também é exportado produto para o mercado asiático, sobretudo para Japão, China 

e Coreia.  

A estratégia da unidade em Portugal passa por fabricar sobretudo máquinas de café automáticas 

topo de gama para o consumidor doméstico. As máquinas de gama básica ou intermédia são produzidas 

pelo grupo na unidade localizada na China. O grupo tem ainda equipas de engenharia que desenvolvem 

os produtos, estando esse serviço centrado nas fábricas suíças, sendo de notar que mais de 80% dos 

produtos produzidos para as empresas clientes foram desenvolvidos dentro do próprio grupo.  

A unidade tem apresentado um ritmo de crescimento acelerado desde 2011, devido ao início da 
produção em Portugal de máquinas de café para o cliente do grupo que tem a posição mais forte no 

mercado, e que também é o mais exigente. Para acompanhar este ciclo de crescimento foi necessário 

consolidar a organização, sobretudo em termos de competências e recursos humanos, e ampliar as 

infraestruturas. Recentemente, a empresa em Portugal estabeleceu ainda uma parceria com uma 

relevante marca nacional, iniciando a fabricação de uma máquina de café de cápsulas para esta marca. 

É de destacar, a introdução de metodologias Lean e Kaizen, tanto em Portugal, como em todo o 

grupo, de modo a aumentar a produtividade e eficiência, melhorar os índices de qualidade dos produtos, 

diminuir custos, diminuir níveis de stocks, assegurar o nível de serviço pretendido pelo cliente e melhorar 
a organização da empresa. É fulcral que a empresa em Portugal e o grupo consigam obter vantagem 

competitiva, para manterem a sua posição no mercado e poderem prosperar num ambiente cada vez 

mais competitivo, onde não existe espaço para ineficiência. 
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2.4 Análise à área de planeamento da Empresa X 

A equipa do Kaizen Institute procedeu a uma análise detalhada à situação atual da área de planeamento 

da empresa cliente. Esta análise revelou que a empresa trabalha com mais de 220 fornecedores, com 

uma equipa constituída por cerca de 10 planeadores, que planeiam tanto a aquisição de matéria-prima 

e componentes como emitem as ordens de fabrico para a produção nas linhas da fábrica: linhas de 

produção de pré-montados (tanto para a produção de produto acabado na unidade em Portugal, como 
para serem enviados para unidades na Suíça para aí integrarem o processo de montagem final do 

produto acabado), linhas de produção de produto acabado e linhas de produção de adicionais (peças 

vendidas ao cliente para reparação de máquinas). Cada fornecedor está atribuído apenas a um 

planeador, que planeia todas as referências de matéria-prima dos fornecedores que lhe estão 

designados.  

Os artigos estão divididos em categorias, representadas na Tabela 1. Um mesmo fornecedor pode 

fornecer à empresa referências pertencentes a diferentes categorias. É de referir que são armazenados 

cerca de 5000 artigos distintos na unidade em Portugal, embora para uma pequena parte (sobretudo 
referências com custos unitários elevados) o planeamento seja feito por planeadores na Suíça, onde 

está localizada a sede do grupo.  
Tabela 1 - Classificação dos artigos em categorias 

Os artigos são ainda classificados com base no seu estado em armazém e código de aquisição 

(Tabela 2 e Tabela 3). Relativamente ao estado em armazém, artigos que apresentam movimentações 

em armazém e têm previsões de movimentações futuras são artigos “Ativos”, artigos que irão deixar de 

apresentar movimentações em armazém (por exemplo, um componente de um modelo de uma máquina 
de café que já se sabe que irá ser descontinuada) são classificados como “Phase Out” e, por fim, existem 

artigos classificados como “Inativos” por não apresentarem movimentações em armazém por um longo 

período. O código de aquisição determina se um artigo é pré-montado na unidade (sendo depois 

incorporado na linha de produto acabado), se é adquirido pelo planeamento em Portugal, se é adquirido 

pelo planeamento na Suíça (não existindo controlo em Portugal sob a sua aquisição) ou se é adquirido 

a um fornecedor que armazena stock nas suas instalações (a localização da matéria-prima é 

considerada no armazém fictício TVX, uma vez que esta se encontra disponível nos armazéns do 
fornecedor, tendo já sido previamente adquirida). 

Tabela 2 - Classificação dos artigos com base no 
estado em armazém 

Tabela 3 - Classificação dos artigos em termos 
de código de aquisição 

Código Estado em Armazém 
20 Ativos 
50 Ativos 
80 Phase Out 
90 Inativos 

  

Código de Aquisição Tipo 
1 Pré-montados 
2 Comprados 
3 Fornecedor: Suíça 
3 Armazém: TVX 

Código Tipo de Artigo Código Tipo de Artigo Código Tipo de Artigo 

20 Matéria prima plástica 40 Componentes elétricos 62 Suporte embalamento 
30 Peças Plásticas 50 Peças normalizadas 70 Documental 
34 Polia Cerâmica 52 Componentes de Silicone 80 Pré Montados 
36 Peças metálicas 55 Vedantes 85 Acessórios 
38 Componentes de vidro 60 Base embalamento   
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O lead time médio dos fornecedores (intervalo médio compreendido entre a colocação da ordem de 
encomenda ao fornecedor e a receção dos artigos pela empresa) pode variar entre 7 e 210 dias. Entre 

os fornecedores da empresa estão tanto empresas nacionais como internacionais, sendo que se pode 

concluir em geral que o lead time médio dos fornecedores internacionais é superior ao dos fornecedores 

nacionais. Foi ainda observado que valores mais elevados registados no lead time médio dos 

fornecedores estão atribuídos a fornecedores de países asiáticos.  

Na Tabela 4 estão indicadas informações recolhidas relativas a vários tópicos da área de 

planeamento da empresa, que permitem entender o contexto de trabalho da equipa de planeamento e 
aprovisionamento. 
Tabela 4 - Informações sobre vários aspetos do planeamento da empresa (A partir da análise realizada pela 
equipa do Kaizen Institute) 

Tópico Informações 

Planeamento Baseado na ferramenta M3. Existe uma confirmação sobre o planeamento 
semanal. 

Quantidades a encomendar Ferramenta M3 informa quais os artigos que estarão em falta nos 9 dias que 
se seguem (válido para fornecedores com lead time inferior a 9 dias). 

Ferramentas utilizadas M3, Planeamento; Excel; Solution Center. 

Rotinas 
Segunda, terça e quarta-feira: planeamento de produção. 
Quinta e sexta-feira: gestão de fornecedores; confirmação de pedidos 
futuros; confirmação de quantidades em stock. 

Forecasts e previsões aos 
fornecedores 

Varia consoante a procura e o tipo de fornecedores: nacionais vs 
estrangeiros. 

Contacto com fornecedores Via email e telefone. 

Para que os planeadores possam realizar processo de aprovisionamento e planeamento, são obtidos 

semanalmente os parâmetros apresentados na Tabela 5. Alguns destes parâmetros, nomeadamente a 
quantidade por caixa/palete e a quantidade mínima de encomenda são introduzidos manualmente pelo 

planeador, sem critérios definidos a priori, ou seja, é o planeador que decide o método de cálculo e de 

preenchimento, existindo assim variabilidade entre os diferentes planeadores. 
Tabela 5 - Parâmetros 

 
Parâmetros 

Unidade 
Medida* 

 
Parâmetros 

Unidade 
Medida* 

 
Parâmetros 

Unidade 
Medida* 

Cód. Artigo - Sucata  Unid. artigo Valor por peça  € 

Descrição - Inventário Unid. artigo Tipo Artigo - 

Cód. Fornecedor - Valoriz. Consumo € Cód. Aquisição - 
Stock Inicial Unid. artigo Valoriz. Vendas € Estado Armazém - 

Valorização Inicial € Valoriz. Produção € Planeador - 

Stock Final Unid. artigo Valoriz. Compras  € Fornecedor - 
Valorização Final  € Valoriz. Produção  € Qtd Caixa Unid. artigo 

Consumo  Unid. artigo Valoriz. Compras € Qtd Palete Unid. artigo 

Vendas  Unid. artigo Valoriz. Sucata  € Qtd Encomenda Unid. artigo 
Produção Unid. artigo Valoriz. Inventário € Lead Time  dias 

Compras  Unid. artigo Semana -   

Nota: * unidade de medida – quando aplicável 
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Ficou claro na análise levada a cabo à área de planeamento da empresa que não existe um 
procedimento comum no processo de encomendas (aprovisionamento), nomeadamente: 

- no prazo de abastecimento, definido automaticamente em alguns casos e manualmente noutros casos, 

seguindo informações provenientes dos fornecedores; 

- no prazo de segurança, que é calculado com base no atraso médio do fornecedor e na qualidade das 

peças entregues, manualmente em alguns casos e de modo indefinido nos restantes; 

- no método de planeamento, que poderia ser manual, através de MRP, ou ainda com outra ferramenta.  

Por fim, conclui-se para as categorias de artigos analisados (Tabela 1) que: 
- o valor em stock é de aproximadamente 18,1 milhões de euros; 

- o stock tem uma cobertura média (divisão entre a quantidade em stock e quantidade de consumo médio 

diário) de 67 dias, ou seja, o stock existente permitiria em média assegurar a operação por 67 dias; 

- existem aproximadamente 4000 paletes em armazém (este valor é uma estimativa, uma vez que os 

dados referentes a quantidades por palete/caixa não estão introduzidos de forma normalizada no sistema 

e existe muita informação em falta - cerca de 50% do número de SKUs ativos). 

As conclusões desta análise levaram a que a empresa decidisse iniciar um projeto com o Kaizen 

Institute para reduzir o investimento em stock, através da redução da cobertura média do stock e, 
consequentemente da quantidade de paletes armazenada (atualmente o armazém da empresa está a 

operar no limite da sua capacidade máxima, com todos os inconvenientes logísticos que daí resultam). 

É deste modo necessário melhorar a gestão dos stocks, de modo a reduzir as quantidades 

armazenadas de MP e componentes, diminuindo ao mesmo tempo as ruturas de stock. Torna-se 

imperativo definir quais as referências que devem ou não ser mantidas em stock, sendo necessário 

posteriormente definir níveis de stock adequados para aquelas que são mantidas em inventário. 

A diminuição tanto dos níveis de stock como das ruturas de stock leva a uma redução de custos, na 

medida em que os custos de manutenção de stock diminuem e existe também uma poupança a nível de 
custos de transporte excecional e de vendas perdidas/insatisfação do cliente. 

2.5 Conclusões do capítulo  

O capítulo 2 permite concluir que o desafio do presente trabalho passa por, em primeiro lugar, identificar 

todos os aspetos relevantes que impactam a decisão de manter ou não uma referência em stock. Em 

segunda instância, deve ser construído um modelo que permita recomendar a manutenção, ou não, do 
artigo em stock, com base na informação relevante disponível. A conceção deste modelo deve ter em 

consideração a importância relativa que os diversos aspetos devem ter na recomendação final. 

Por último lugar, parece adequado definirem-se os modelos de aprovisionamento a aplicar, quer para as 

referências cuja decisão seja a manutenção em stock, quer para as referências cuja decisão seja a 

encomenda só quando existe uma ordem fixa de encomenda para o produto final por parte do cliente. 

Para aquelas cuja decisão, obtida com a utilização do modelo, seja a manutenção em stock é necessário 

definir também o stock de segurança a aplicar. 
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3. Revisão da literatura 

3.1 Introdução  

Este capítulo apresenta conceitos, métodos, estudos de casos e resultados práticos divulgados pela 

comunidade académica com relevância para o problema em estudo.  
A conclusão do capítulo anterior deve guiar o trabalho desenvolvido neste capítulo, uma vez que 

identificamos duas fases chave para o sucesso da resolução do presente problema. É assim importante, 

em primeiro lugar, rever a literatura em termos de gestão de stocks: na secção 3.2 apresenta-se uma 

introdução sobre stocks, tipos de stocks e sistemas de controlo de stock, na secção 3.3 discutem-se 

possíveis modelos a seguir no aprovisionamento de artigos e, por fim, na secção 3.4 abordam-se 

fórmulas de cálculo para o stock de segurança e a definição de nível de serviço. Para concluir a temática 

da gestão de stocks, a secção 3.5 dedica-se à análise ABC e XYZ e a secção 3.6, crítica para o 

desenvolvimento do presente trabalho, identifica os aspetos que impactam a decisão de manter uma 
referência em stock.  

A secção  3.7 trata brevemente a distinção entre os conceitos de Push e Pull Planning. 

Posteriormente, devem ser analisadas publicações relacionadas com modelos de atribuição de valor 

a diferentes níveis de desempenho em diversos critérios, para suporte a um processo de tomada de 

decisão, o que acontece na vasta secção 3.9. Esta secção, que compreende a segunda fase chave para 

o trabalho em curso, revê a literatura a nível de conceitos, teorias, modelos e softwares de análise 

multicritério de decisão. A secção anterior, a secção 3.8 apresenta o conceito de Mapa Causal, que 
permite preparar e suportar os modelos desenvolvidos nesta secção 3.9. 

No final do capítulo, na secção 3.12, estarão reunidas condições para apresentar uma súmula das 

principais conclusões, retiradas da revisão realizada à literatura, que permitiram guiar o trabalho futuro. 

3.2 Stocks, Tipos de Stocks e Sistemas de Controlo de Stock 

Stocks 
O inventário (existências ou stocks) tem uma influência preponderante no desempenho da cadeia de 

abastecimento (Chopra and Meindl 2001). O principal objetivo de uma cadeira de abastecimento é 
satisfazer a procura, baseando-se num determinado nível de serviço. É necessário ter o produto final 

disponível para o cliente na quantidade adequada, no momento certo e com a qualidade pretendida. 

Elevados níveis de inventário asseguram esta resposta. Contudo, elevados níveis de inventário implicam 

um elevado investimento financeiro (com custos de oportunidade de capital) que podem causar 

problemas de liquidez, requerem uma extensa disponibilidade de espaço para armazenagem, acarretam 

elevados custos de gestão de armazém (custos com pessoal, equipamento para movimentação de 

material, seguros, impostos, risco de danos e roubo, etc), potenciam o risco de obsolescência de stocks, 

levam a uma baixa rotatividade do inventário, e induzem uma menor flexibilidade de resposta à procura. 
Uma boa estratégia de planeamento de reaprovisionamento permite que a empresa cumpra o seu nível 

de serviço, trabalhando de forma positiva para a imagem que passa para os seus clientes, mas evitando 

custos desnecessários. 
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Por estes motivos, os stocks são considerados como ativos-chave de uma organização, sendo a sua 
gestão uma questão de grande relevância operacional e financeira (Elsayed and Wahba 2016). 

Tipos de Stocks 
O inventário pode ser classificado como mercadoria, matéria-prima, matéria-subsidiária, produto em via 

de fabrico, produto semiacabado e produto acabado (Stevenson 2002), como a seguir se explica. 

• Mercadoria – Referências adquiridas para venda posterior sem que haja qualquer processo de 

transformação. 

• Matéria-prima – Referências adquiridas para integrarem o processo de transformação que 
origina o produto acabado, uma vez que o incorporam. 

• Matéria-subsidiária – Referências complementares da matéria-prima no processo de 

transformação que origina o produto acabado, sendo estas de valor e quantidade 

consideravelmente menor que as matérias-primas. 

• Produto em via de fabrico – Fase anterior ao produto acabado, em que o produto em causa 
ainda terá de sofrer etapas de transformação para que a sua venda seja viável. 

• Produto semiacabado – Também conhecido como produto intermédio, uma vez que este produto 

ainda não sofreu todas as etapas de transformação que permitem obter o produto acabado, mas 

a sua venda é viável (o produto é vendido a outra empresa ou transacionado dentro do grupo, 

sendo o processo produtivo concluído por outra entidade). 

• Produto acabado – Output do processo produtivo que integrou as matérias-primas e matérias-

subsidiárias, resultando num produto que pode ser transacionado (em troca de um valor 

monetário) para o nível seguinte da cadeia de abastecimento. Este produto pode ser vendido ao 

consumidor final, uma vez que já está apto para servir o propósito para o qual foi desenvolvido.  

Sistemas de Controlo de Stocks 
Existem dois tipos de sistemas de controlo de stocks: os sistemas de revisão contínua e os de revisão 

periódica. Nos sistemas de revisão contínua os níveis de stock são verificados incessantemente, em 
todos os momentos ou em todas as movimentações de produto, enquanto que nos sistemas de revisão 

periódica os níveis de stock são verificados ao fim de espaços de tempo previamente estabelecidos, por 

exemplo, uma vez por semana ou uma vez por mês (Jacobs, Chase, and Lummus 2011). 

Os sistemas de revisão contínua asseguram, portanto, um controlo em tempo real permitindo uma 

tomada de decisão célere, exigindo níveis mais baixos de inventário. Por seu lado, os sistemas de 

revisão periódica obrigam à manutenção de níveis de inventário superiores, para atender ao consumo 

durante o período de revisão. Podem, no entanto, existir vantagens na utilização de um sistema de 

revisão periódica, uma vez que exige menor frequência de controlo e, no caso de se encomendarem 
várias referências ao mesmo fornecedor, os custos poderão ser menores ao encomendar várias 

referências em simultâneo (Rosa, Mayerle, and Gonçalves 2010). 

3.3 Modelos de Reaprovisionamento/Políticas de Gestão de Stocks 

Material Requirements Planning (MRP) 
O sistema MRP converte a previsão da procura numa programação da necessidade de disponibilidade 
dos componentes que integram o produto final. Tendo a informação relativa a todos os componentes 
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que integram um determinado produto e os tempos de obtenção de cada um deles, com base na visão 
de futuro das necessidades de produto acabado, é possível calcular quando e quanto se deve obter de 

cada item, de modo a que não haja falhas nem excedentes de componentes para a produção (Ptak and 

Smith 2011). 

Order Point System (OPS) 
Este sistema de reaprovisionamento de inventário coloca automaticamente uma ordem de encomenda 

sempre que o nível de inventário atinge o ponto de encomenda (sistema de revisão contínua). É 

necessário um sistema informático com capacidade para monitorizar continuamente o nível de stock, 
que coloque uma encomenda sempre que o mesmo atinge o ponto de encomenda ou que emita um 

alerta para que a encomenda seja colocada.   

O ponto de encomenda é calculado através da soma do stock de segurança com o consumo durante 

o tempo de entrega do fornecedor. O stock de segurança deve acomodar tanto a variabilidade do tempo 

de entrega do fornecedor como a variabilidade da procura. 

A quantidade a encomendar quando se atinge o ponto de encomenda está pré-determinada, podendo 

ser para este efeito utilizada a fórmula da Quantidade Económica a Encomendar (Economic Order 

Quantity, EOQ) ou outra fórmula de cálculo (Axsater 2013). 

Vendor-managed inventory (VMI) 
Vendor-managed inventory é uma metodologia utilizada para a gestão de inventário em que o nível 

anterior da cadeira de abastecimento (vendedor/fornecedor) tem a responsabilidade de gerir o inventário 

no nível seguinte (cliente), tendo como base o cumprimento de um acordo previamente definido 

(Govindan 2013). Com a utilização de VMI um único decisor define os níveis adequados de inventário 

em cada nível da cadeia de abastecimento (e, por consequente, o resultado ótimo em termos de lucro 

de toda a cadeia). Para isto é necessária uma partilha constante de informação, usualmente através de 

uma plataforma de Electronic Data Interchange (EDI). 
O VMI previne o fenómeno conhecido como bullwhip effect, que se caracteriza pela distorção da 

perceção da procura ao longo da cadeira de abastecimento. Este fenómeno acontece quando uma 

variação na procura do consumidor final provoca uma amplificação da variação ao longo de toda a cadeia 

(Ma et al. 2013). 

O VMI serve de base ao programa de reposição contínua (Continuous Replenishment Program, 

CRP), sendo que no CRP a frequência de reposição é usualmente superior à verificada no VMI. 

Just in Time (JIT) 
O modelo Just in Time, introduzido nos anos 50 do século passado pela Toyota, tem como foco a 

eliminação do desperdício (muda), através da implementação de uma cadeia de abastecimento com 

uma filosofia pull, não só na produção, mas também nas compras. Sendo baseado numa filosofia pull, a 

compra de matérias-primas só acontece quando é necessária, ou seja, quando é “puxada” por 

informação real da procura (Józefowska 2007). 

Uma característica marcante neste modelo é a redução, em alguns casos eliminação, do inventário 

intermédio, uma vez que o abastecimento de matéria-prima só vai acontecer quando esta é necessária 

na produção. Contudo, isto só é possível com um elevado nível de coordenação e um controlo rigoroso. 
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Operar com a estratégia Just in Time no aprovisionamento exige que a soma do tempo de entrega dos 
fornecedores com o tempo de entrega da produção seja inferior ao tempo de entrega exigido para 

assegurar o nível de serviço ao cliente. Tendo em conta que a frequência de encomenda é superior a 

outros sistemas, para que este sistema seja viável os custos fixos de encomenda não podem ser 

significativos e tem ainda de existir confiança tanto no fornecedor como no sistema logístico de entrega, 

pois não existe stock de segurança para absorver a variabilidade do tempo de entrega do fornecedor 

(Józefowska 2007). 

3.4 Stock de Segurança e Nível de Serviço 

Para as referências em que é definido que deve ser mantido stock em armazém é necessário, 

posteriormente, definir o modelo de reaprovisionamento e a forma de cálculo dos níveis de stock a 

manter.  

Definição de Nível de Serviço – O nível de serviço é um indicador-chave de desempenho (key 

performance indicator, KPI) percentual que mede o desempenho de uma empresa na disponibilização 

dos produtos requeridos pelo cliente, tendo em conta a política de tempo de entrega definida (entrega 
dentro do prazo máximo previsto). No fundo, é uma comparação entre as encomendas recebidas e as 

entregas efetuadas, ponderando o cumprimento da quantidade requerida pelo cliente, respeitando o 

tempo de entrega acordado com o cliente (Simpson 2008). 

O nível de serviço pode ser medido de 5 formas distintas (Hillier and Lieberman 2010): através da 

probabilidade de não ocorrência de rutura de stock no período entre a colocação da ordem pelo cliente 

e o recebimento desta; do número médio de ruturas de stock num ano; da percentagem média de procura 

que pode satisfeita imediatamente (sem ocorrência de rutura de stock); do atraso médio na entrega de 
ordens quando acontece o evento de rutura; do valor médio de atraso na resposta às ordens colocadas 

pelo cliente (considera-se o atraso igual a 0 quando não se verifica rutura de stock).  

Cálculo do Stock de Segurança – O stock de segurança serve para diminuir o número de ocorrências 

ou risco de ruturas na resposta à procura do nível seguinte da cadeia de abastecimento. O objetivo do 

stock de segurança é absorver a variabilidade quer da procura, quer do tempo de entrega do fornecedor, 

de forma a que o nível de serviço assegurado pela empresa aos clientes seja cumprido. Assim sendo, 

os fatores com mais relevância em termos de influência no stock de segurança são o desvio padrão da 

procura e do tempo de entrega do fornecedor, bem como o nível de serviço que se pretende assegurar 
aos clientes (Ongkicyntia and Rahardjo 2017). O stock de segurança pode-se basear em dados 

históricos e/ou em previsões, sendo tipicamente utilizados dados históricos (por exemplo, para o desvio 

padrão máximo ou médio verificado, num determinado período passado, no tempo de entrega dos 

fornecedores ou da procura). Quando são utilizados, em simultâneo, dados históricos e previsões é 

calculada uma média ponderada entre os dados históricos (normalmente com peso superior) e as 

previsões (o peso destas depende da precisão que se verifica na previsão). 

A abordagem tradicional ao cálculo do stock de segurança passa por calcular um valor estático para 

todo o horizonte temporal de planeamento. Contudo, pode ser relevante em várias situações 
(especialmente em ambientes que apresentam maior amplitude na variabilidade da procura e do 

fornecimento) a utilização de métodos dinâmicos, que permitam a atualização do valor do stock de 

segurança ao longo do tempo (Kanet, Gorman, and Stosslein 2010). 
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 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘	𝑑𝑒	𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 = 𝐴 + 𝐵 + 	𝐶	           (1) 
Onde: 

A É a componente de proteção relativamente à variabilidade da procura, podendo ser definida como sendo 
igual ao desvio máximo da procura face à média móvel da procura registado em intervalos de valor igual 
ao do tempo de entrega do fornecedor 
(esta abordagem permite obter um valor mais baixo para esta componente, face à abordagem tradicional; define-se 
um período de análise para a variabilidade da procura) 

B É a componente de proteção relativamente à variabilidade do tempo de entrega do fornecedor (lead 
time), que é igual ao desvio máximo registado no tempo de entrega do fornecedor x consumo médio 
diário 
(define-se um período de análise para os desvios registados no tempo de entrega do fornecedor) 

C É a componente de proteção relativamente a problemas de qualidade, que é igual ao consumo médio 
durante o tempo de entrega do fornecedor x % média de defeitos de qualidade verificados 
(define-se um período de análise para a % de defeitos de qualidade verificados nos artigos recebidos do fornecedor) 

Uma fórmula para a definição do stock de segurança encontrada na literatura (Hillier and Lieberman 

2010) é a representada na expressão 2. 

 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘	𝑑𝑒	𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 = 𝑅 − 𝐸(𝐷) = 𝑎 + 𝐿(𝑏 − 𝑎) −
𝑎 + 𝑏
2 = (𝐿 −

1
2)(𝑏 − 𝑎) 

(2) 

Onde: 
R É o ponto de encomenda (𝑅 = 𝑎 + 𝐿(𝑏 − 𝑎)) 
L É o nível de serviço desejado (sendo a probabilidade pretendida de não ocorrência de rutura de stock 

no período entre a colocação da ordem pelo cliente e o recebimento desta) 
E(D) Considera-se existir uma procura normal (D) no intervalo compreendido entre a e b, com média E(D) 

Nota - Para uma distribuição diferente para a procura, o procedimento é semelhante 
 

Consumo durante o tempo de entrega do fornecedor = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎	𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟 ∗ 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜	𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 
(3) 

O consumo médio diário pode ser calculado, fundamentalmente, com base em dados de consumo 

histórico, dados de previsão da procura do cliente ou com base no orçamento da produção para o ano 

em questão (pode ser também ponderado, por exemplo, o consumo histórico a x meses com as 

previsões a y meses, com um fator de ponderação atribuído a cada um dos critérios, de acordo com a 

importância que lhe é atribuída).  

Ponto de Encomenda = 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘	𝑑𝑒	𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 + 	𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜	𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒	𝑜	𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎	𝑑𝑜	𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟 (4) 
(nos modelos em que é utilizado)  

Definição do Nível de Stock – O nível (médio) de stock e a quantidade e frequência de encomendas 

dependem do modelo de reaprovisionamento utilizado e de possíveis variações que existam no custo 

unitário em função da quantidade adquirida. 

Nível Médio de Stock = 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘	𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎	 + 	0.5 ∗ 	𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒	𝑚é𝑑𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎 (5) 

3.5 Análise ABC e XYZ 

A análise ABC baseia-se no Princípio de Pareto, estabelecido no século XIX por Vilfredo Pareto, um 

economista italiano que estudou a distribuição da riqueza em Itália. Pareto concluiu que 80% da riqueza 

do país estava concentrada em 20% da população. Este princípio ficou também conhecido por regra dos 

0/20 – 80% das consequências são resultado de 20% das causas (Figura 6). Este princípio é muitas 

vezes utilizado para análise do lucro de referências (stock keeping units, SKUs), sendo geralmente 

utilizado para evidenciar que num negócio 80% dos lucros provêm por regra de 20% das referências 

vendidas. 
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Quando a análise ABC é utilizada com base monetária, a sua utilização mais convencional (Yu 2011), 
refere que cerca de 80% do valor investido em stocks está concentrado em cerca de 20% das referências 

(Tabela 6). Esta análise pode ser utilizada para definir as referências que devem ter um controlo mais 

rígido de inventário pelo valor monetário investido (Silver, Pyke, and Peterson 1998), ou para atuar 

estrategicamente nestes produtos. Contudo, diversos autores acreditam que a utilização só do valor 

monetário é redutor na classificação do inventário, sendo que características do inventário tais como a 

quantidade armazenada/consumida, o tempo de entrega, a criticidade, o custo de encomenda e a 

durabilidade devem afetar também a categorização das referências (Soylu and Akyol 2014).  Por esta 
razão, muitas vezes é utilizado o critério valor unitário combinado com o critério quantidade. 

Tabela 6 - Classificação ABC com base no 
valor em stock 

 

 
Figura 3 - Curva ABC (Fonte: Lisboa e Gomes, 2006) 

Categoria Percentagem 
de Itens 

Valor Anual 
Stock 

A 15-20% 75-80% 
B 30-40% ≈ 15% 
C 40-50% 10-15% 
Nota: Os valores apresentados são 
frequentemente utilizados, não sendo esta 
atribuição de percentagens exata, nem sendo 
obrigatória a sua utilização rígida na aplicação 
do método. Estes valores podem sofrer 
alterações, desde que a lógica do método 
continue a ser seguida (Swamidass 2000). 

A análise ABC é uma das técnicas globalmente mais utilizadas para controlar e categorizar stocks, 

tendo como base a quantidade consumida (Jemelka, Chramcov, and Kříž 2016). Tendo milhares de 

referências em armazém, é necessária a utilização de um método analítico para categorizar o seu 

consumo em termos de quantidade. A classificação ABC permite assim separar em três grupos os 

artigos, de acordo com a sua importância em termos de quantidade consumida (decrescente de A para 

C, pelo que referências A são as mais importantes, C as menos importantes e as referências B de 

importância intermédia). Com a identificação das referências A, é possível manter níveis mais elevados 
de stock destas referências em relação às referências B e C, dedicar-lhe um maior esforço de gestão, 

colocar estes produtos em locais estratégicos nos armazéns (com acesso mais facilitado e rápido), entre 

outras medidas (Jemelka, Chramcov, and Kříž 2016). Tal como na categorização tendo por base apenas 

o valor monetário, a utilização apenas da quantidade consumida também se tem revelado insuficiente. 

É de notar, que é igualmente importante para o decisor num determinado negócio ter noção dos 

produtos que constituem referências C, seja qual for a base em que seja aplicada a análise ABC 

(quantidade, valor, lucro, critérios qualitativos, etc.) para que se possa determinar uma estratégia 

específica para gerir estas referências (por exemplo, pode não fazer sentido armazenar esta 
referências). 

Existem já progressos no sentido de utilizar a análise ABC simultaneamente, na gestão de 

inventários, com uma base de critérios quantitativos combinados com critérios qualitativos (Torabi, 

Hatefi, and Saleck Pay 2012). Para isto é necessária a utilização de análise multicritério (Soylu and Akyol 

2014). 

A análise XYZ é uma adaptação da análise ABC, mas com uma categorização por frequência de 

consumo em vez de uma categorização por quantidade consumida. Na literatura a análise XYZ é muitas 
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vezes denominada FSN, por categorizar os itens em fast movers, slow movers ou non-moving, de acordo 
com a frequência de consumo (Singh 2008). É importante salientar que a nomenclatura XYZ é utilizada 

por vezes para a análise ABC em termos de valor monetário dos itens, o que não é o caso no presente 

trabalho. 

3.6 Dimensões que impactam a decisão de manter uma referência em stock  

No planeamento do aprovisionamento de matérias-primas e componentes, num ambiente competitivo 
como aquele em que vivemos atualmente, é crucial a capacidade de entregar os pedidos ao cliente com 

celeridade, sendo a gestão de inventários um ponto chave para este objetivo (Ravinder and Ph 2015). 

Existem vários critérios, para além da análise ABC (que não precisa de ser baseada no valor monetário 

dos produtos em inventário, podendo ser baseada na quantidade ou frequência de consumo) que devem 

impactar a gestão de inventários, quer seja o tempo de entrega, o custo de manutenção em inventário, 

a disponibilidade de fornecimento, a criticidade, a substituibilidade, o impacto da rutura, a obsolescência, 

o número de pedidos num ano, a quantidade mínima de encomenda, a durabilidade ou a distribuição da 

procura (Flores and Whybark 1986; Rezaei and Dowlatshahi 2010). 
No que diz respeito à decisão de manter uma dada referência em stock devem então ter-se em conta 

diversas dimensões, tais como: 
Tempo de entrega (lead time) do fornecedor  
Atua como restrição, pois caso o tempo de entrega (lead time) da Empresa ao Cliente seja inferior à 

soma do tempo de entrega (lead time) do Fornecedor à Empresa com o tempo de produção, 

obrigatoriamente essa referência terá de ser colocada em inventário. 

Tempo de Entrega do Fornecedor + Tempo de Produção ≤ Tempo de Entrega ao Cliente 
(Nota: Eventualmente, pode ter de ser somado ao primeiro membro da equação acima colocada, o tempo de 

movimentações logísticas.) 

Variabilidade do tempo de entrega (lead time) do fornecedor 
Caso se verifique variabilidade considerável no lead time do fornecedor, que coloque em causa o 

cumprimento do lead time da empresa com o cliente, pode ser necessário colocar um determinado artigo 
em inventário, independentemente dos restantes fatores. 

Quantidade de consumo da referência (análise ABC) 
É consensual que, no geral, faz sentido manter em stock as referências com consumo mais elevado e 

não manter aquelas que apresentam uma quantidade reduzida de consumo. 

Frequência de consumo da referência (análise XYZ) 
O mesmo princípio enumerado no ponto anterior aplica-se a este ponto, aqui não em quantidade, mas 

em frequência. Assim, regra geral, as referências que são consumidas com maior frequência são as que 

devem estar em inventário e não aquelas que apresentam uma baixa frequência de consumo. 
Complexidade e eficiência de coordenação na cadeia de abastecimento 
O nível de complexidade e eficiência de coordenação na cadeia de abastecimento pode condicionar a 

decisão de manter ou não uma referência em stock, uma vez que se esta não se encontra em inventário 

e é adquirida just in time é fulcral um nível elevado de coordenação na cadeia. Pode assim ser necessário 

estabelecer mecanismos de coordenação entre os vários níveis da cadeia de abastecimento (Zimmer 

2002). 
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Criticidade do evento de rutura da referência 
Dependendo da dimensão das consequências do evento de rutura de determinada referência e da 

probabilidade do evento de rutura, pode ser aconselhado manter a mesma em stock (Chu, Liang, and 

Liao 2008). 

Custo de manutenção em stock 
Caso seja viável apurar o custo individual de manutenção em stock por referência ou grupo de 

referências, e se verifiquem diferenças significativas entre estes, é de evitar quando possível manter em 

stock referências com custos de manutenção em inventário mais elevados. 
Escassez da referência 
Se existir escassez de uma determinada referência ou mesmo risco de rutura no fornecedor, pode ser 

crucial manter determinados níveis de stock dessa dada matéria-prima (adaptados ao nível risco da 

situação). Isto porque, no período de escassez pode ser impossível encomendar a quantidade 

necessária da matéria-prima ou pode ter de ser suportado um preço de aquisição superior (Todd and 

Scharf 1953). 

Flutuações no preço da referência 
No caso de existirem flutuações consideráveis no valor de aquisição da referência, relacionadas ou não 
com sazonalidade, pode ser benéfico adquirir quantidades superiores quando o preço é mais baixo e 

armazenar para os períodos em que este aumenta (Todd and Scharf 1953). Contudo, esta estratégia só 

é razoável se a diferença no valor de aquisição cobrisse os custos de posse durante o período (custos 

de armazém, risco de obsolência, seguros, impostos, ente outros). 

Frequência de entrega do fornecedor 
O fornecedor tem de ter capacidade para uma frequência de entrega superior, em quantidade menor, 

para se evoluir para um modelo de aquisição just in time (Schonberger and Gilbert 1983). 

Montante disponível para investir em stocks 
Caso o montante financeiro disponível para investimento em inventário na empresa seja limitado, irá 

atuar como restrição ao nível de stocks das referências e, possivelmente, até à variedade de referências 

em stock (Hartl 1990). 

Nível de confiança nos fornecedores 
O nível geral de confiança nos fornecedores, não só a nível de cumprimento do lead time e de qualidade, 

mas em todas as suas dimensões influencia a decisão de trabalhar com o fornecedor numa ótica pull ou 

a necessidade de manter stocks. 
Nível de serviço a assegurar ao cliente 
Um nível de serviço mais elevado leva a que o risco de incumprimento seja mais elevado, uma vez que 

percentagem de entregas no prazo e completas tem de ser superior (menor margem de erro), pelo que 

pode justificar a manutenção das referências em stock (como defesa para o risco de o fornecedor poder 

falhar o prazo de entrega, a qualidade, etc.). Portanto, a existência de inventário tem de ser ajustada de 

acordo com o nível de serviço a cumprir (Hillman 2012). 

Qualidade dos artigos do fornecedor 
A qualidade é uma das causas para a manutenção de inventários, não só de matéria-prima mas também 
de produto intermédio (Zangwill 1987). Caso os artigos de um determinado fornecedor, ou mesmo uma 

só referência isolada, apresentem problemas constantes e significativos de rejeição por falta de 
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qualidade, e se não for possível receber novamente o artigo do fornecedor por forma a cumprir o lead 

time de entrega da empresa ao cliente, pode ser necessário manter essa(s) referência(s) em armazém 

por forma a manter um stock de segurança que permita responder aos pedidos do cliente em tempo útil. 

Quantidade mínima de encomenda 
Caso a quantidade mínima de encomenda imposta pelo fornecedor seja superior ao consumo médio, e 

não seja possível negociar esta quantidade com o fornecedor, pode tornar-se necessário manter stock 

da referência (Ravinder and Ph 2015). 

Quantidade ótima de encomenda 
Caso se verifique que a quantidade ótima de encomenda, suportada por fortes argumentos financeiros 

(não sendo ainda viável um contrato de rappel – em que o preço unitário é definido através da quantidade 

total consumida anualmente e não através da quantidade por encomenda; ou sendo os custos fixos de 

encomenda demasiado elevados), deva ser respeita e esta implique a necessidade de constituir stock, 

os artigos excedentes passam a ser armazenados, mesmo que inicialmente não se pretendesse manter 

em inventário essa referência. 

Taxa de obsolescência da referência 
Uma referência que apresenta um risco elevado de se tornar obsoleta rapidamente, ou que se perspetiva 
que se encontra numa fase do ciclo de vida em que esse fenómeno poderá ocorrer, não deveria, se 

possível, ser mantida em stock, ou deveria ser mantida em níveis mínimos (R. Weber 2008). 

Valor da referência 
Se o valor de uma determinada referência for bastante elevado, pode ser importante tentar evitar-se a 

manutenção em stock da mesma. 

Volume de cada unidade da referência 
A existência de restrições a nível do espaço disponível em armazém pode tornar pode condicionar a 

decisão de armazenar referências com volume elevado (Chu, Liang, and Liao 2008). 

3.7 Push vs Pull Planning 

Pull Planning caracteriza-se pelo nível de inventário na cadeia de valor ser definido e estável (sendo 

reposto pelo consumo, uma vez que o consumo real gera uma ordem de encomenda para reposição da 

quantidade consumida), pela existência de fluxo, por processos transparentes, com controlo visual para 

todos os envolvidos. Ao trabalhar desta forma, no caso do aprovisionamento de matérias-primas, é 
possível executar ordens de encomenda aos fornecedores com maior frequência, de forma cíclica e 

simples (Masuchun, Davis, and Patterson 2004). 

As principais vantagens do planeamento em pull da aquisição de MP e componentes são um melhor 

nível de serviço ao cliente interno (linhas de produção) e também ao cliente final, um melhor controlo do 

Bullwhip Effect (o planeamento pull e o nivelamento são ferramentas importantes para eliminar este 

efeito), a diminuição dos níveis de inventário, necessidades consideravelmente menores de espaço de 

armazém (temos stock em trânsito e não armazenado), um planeamento mais simples, o aumento da 

flexibilidade e, por fim, a operação com um tempo de entrega (lead time) mais reduzido (Houti, El Abbadi, 
and Abouabdellah 2016). 

O planeamento push, sendo o modelo tradicional, baseia-se normalmente na utilização de sistemas 

de Enterprise Resource Planning (ERP) para calcular necessidades de colocação de ordens de 
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encomenda aos fornecedores, trabalhando com base tanto em ordens reais como, em grande parte, 
com base em previsões da procura do cliente, caracterizando-se ainda por níveis mais elevados de stock 

e de stock de segurança. Também é possível combinar a utilização de um modelo push e de um modelo 

pull, para um sistema hibrido de planeamento (Houti, El Abbadi, and Abouabdellah 2016). 

3.8 Mapas Causais 

Para identificar os aspetos relevantes de um problema, por exemplo, para selecionar os indicadores 
chave de desempenho (KPIs) de uma organização, pode ser utilizado um mapa causal. Um mapa causal 

é uma representação mental de um problema (Figura 4) que segue um processo de mapeamento (Eden 

2004). Os mapas causais são uma rede de nós que representam conceitos (ideias) e setas de ligação 

entre estes (Figura 5) que representam causalidade, influência e/ou implicação, sendo que têm ainda 

uma estrutura de causas e efeitos (Montibeller and Belton 2006). 

  

Figura 4 - Mapas cognitivos como suporte de um 
processo de decisão (Montibeller et al. 2008) 

Figura 5 - Mapa de atributos-consequências-
valores finais (Montibeller et al. 2008) 

As vantagens da construção de mapas causais são variadas, destacando-se o estímulo à reflexão, a 

possibilidade de gerar uma quantidade considerável de informação com elevado detalhe e consistência, 

a possibilidade de atingir um entendimento sobre um problema de decisão e gerar soluções consensuais 

(Fernandes 2005). 

Os mapas causais conseguem representar de forma mais significativa do que outros métodos dados 

subjetivos e podem funcionar como uma ferramenta para facilitar processos de tomada de decisão, 

resolução de problemas e negociação em contexto organizacional (Eden 1992). São relevantes na 
estruturação de um modelo multicritério de análise de decisão, tal como evidenciado na Figura 6. 

 
Figura 6 - Estruturação de um modelo multicritério de decisão a partir de um mapa casual (Montibeller et al. 
2008) 

É de notar, que a qualidade da representação no mapa é referida como dependente da qualidade do 

entrevistador enquanto ouvinte e intérprete, uma vez que não são apenas representações gráficas do 

que é dito, mas sim interpretações do que o entrevistado quer dizer (Eden 2004). 
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3.9 Análise Multicritério de Decisão 

A análise multicritério de decisão (Belton and Stewart 2002) é uma importante ferramenta na tomada de 

decisão, sobretudo em problemas mais complexos, embora possa ser utilizada em problemas mais 

simples. É importante aplicar uma metodologia estruturada e cientificamente sustentada para auxiliar a 

tomada de decisão, quando se analisa e avalia um conjunto de alternativas sob os mesmos critérios, em 

vez da utilizar abordagens baseadas na intuição ou em métodos analíticos incorretos. 

3.9.1 Tipos de Problemas de Análise Multicritério de Decisão 

Foram identificados 3 principais tipos de problemas, para a resolução dos quais é relevante a utilização 

de um método de análise multicritério de decisão (Roy 1996): 

- Problemas de escolha (escolher a melhor alternativa entre várias); 
- Problemas de ordenação (em que se pretende listar as alternativas em análise por ordem de 

preferência); 

- Problemas de classificação (atribuir as alternativas a categorias, que foram previamente 

definidas e ordenadas por nível de preferência). 

3.9.2 Metodologia 

Para se proceder a um processo de análise multicritério de decisão, devem respeitar-se quatro passos 

fundamentais (Bouyssou 2006): 1) representação do problema; 2) formulação do problema; 3) 

construção do modelo de avaliação; 4) elaboração das recomendações finais. 

1) Representação da Situação do Problema 
O primeiro passo consiste na identificação e estruturação do problema no qual é necessário 

intervir. É crucial identificar as entidades (stakeholders) envolvidas, a razão pela qual a situação 
se constitui como um problema, o que motivou o aparecimento do problema, qual/quais dos 

stakeholders tem/têm poder de decisão, o compromisso dos diferentes stakeholders na 

resolução do problema, a importância da resolução do problema e os recursos/ferramentas 

disponíveis para esta resolução. 

2) Formulação do Problema 
Neste segundo passo, a representação da situação do problema tem de ser transformada num 

problema em linguagem formal, no qual as técnicas e métodos de análise de decisão se possam 

ser aplicados. 
A formulação do problema deve incluir três dimensões: 

- O conjunto de alternativas potenciais que podem ser escolhidas (em relação à situação do 

problema); 

- O conjunto de pontos de vista (critérios) através dos quais as alternativas serão observadas, 

analisadas, avaliadas e comparadas; 

- A antecipação do que é expectável realizar em relação ao conjunto de alternativas potenciais 

que podem ser escolhidas (problem statement). 

Um dos objetivos deste segundo ponto, a formulação do problema, é tentar prever as conclusões 
do processo de apoio à decisão e verificar se estas coincidem com as expectativas. No caso de 

isto não acontecer, a formulação do problema pode ser revista. 
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3) Modelo de Avaliação 
A partir do passo anterior é possível então construir um modelo de avaliação. Este modelo 

permite obter uma resposta formal para o problema formulado, através da organização da 

informação disponível. 

O modelo de avaliação é composto por: 

- Conjunto de alternativas, em consideração para comparação e avaliação, a que o modelo 

se aplica; 

- Dimensões/critérios à luz dos quais as alternativas são observadas, descritas e 
medidas/avaliadas; 

- Consequências da escolha de cada alternativa (resultado obtido);  

- A incerteza associada à obtenção do resultado;  

- Operador de agregação que permite obter uma recomendação final. 

4) Recomendações Finais 
Por fim, no quarto passo as conclusões do processo de apoio à decisão são traduzidas para 

uma linguagem e um formato que possa ser utilizado pelo cliente ou empresa a quem se destina. 

É necessário verificar que a recomendação final é tecnicamente correta, é operacionalmente 
completa e, não menos importante, é legitimada e adequada ao processo para o qual foi 

concebida. 
Nota: No entanto, segundo Keeney (1992), não se deve utilizar (somente) as alternativas para estruturar o problema 

de decisão e construir o modelo de avaliação (abordagem esta que o autor designa como “alternative focused 

thinking”), mas devem considerar-se os valores fundamentais dos decisores, e os seus objetivos, de modo a melhor 
entender o problema e para selecionar os critérios de avaliação apropriados (o que este autor designa por “value 

focused thinking”).    

Em alternativa à metodologia apresentada (que se desenvolve nas 4 etapas acima referidas), pode 
também optar-se pela construção de um modelo requerido (“requisite model”; Phillips, 1984) de acordo 

com um processo de conferência de decisão (Phillips, 2007). O modelo requerido é construído através 

de uma abordagem iterativa e consultiva, envolvendo os decisores e especialistas (analistas de decisão). 

No processo de conferência de decisão, um grupo de elementos chave de uma organização é guiado 

por um facilitador imparcial na discussão do problema, no desenvolvimento do modelo e na análise dos 

resultados, sendo estes utilizados como input para uma discussão iterativa e não como uma solução 

ótima, uma vez que os participantes são desafiados a expressar a qualquer momento as suas opiniões 

e a encontrar discrepâncias nos resultados do modelo. Ao longo deste processo, obtém-se um 
entendimento comum do problema pelos participantes e um compromisso, consensual entre todos, sobre 

qual deve ser o caminho a seguir para responder ao problema. 

3.9.3 Métodos de Análise Multicritério de Decisão 

Na literatura os métodos de análise multicritério de decisão encontram-se frequentemente divididos em 
dois grandes grupos, os métodos multi-objectivo e os métodos de análise de decisão utilizando múltiplos 

critérios. No primeiro caso o número de alternativas é infinito e normalmente são utilizadas funções 

contínuas para descrever os trade-offs entre os vários critérios. Já no caso da análise de múltiplos 

critérios é necessário optar por uma das alternativas tendo em consideração vários atributos e restrições 
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(Kusumadewi et al. 2005). O primeiro grupo está fora do âmbito deste trabalho, pelo que nos iremos 
focar somente no segundo grupo, que inclui diversos métodos, como explicamos de seguida.  

3.9.3.1 Métodos de Prevalência 
A principal vantagem associada aos métodos de prevalência é evitar abordagens consideradas 

demasiado restritivas, baseadas em valor ou utilidade. Nestes métodos, conceitos como a 

incomparabilidade de alternativas e a existência de graus de preferência fazem parte do processo de 

decisão. Ao focar-se no modo como os decisores formam preferências, os métodos de prevalência 

indicam de forma consistente conclusões que permitem inferir se uma alternativa deve ser julgada como 
preferível a outra (Belton and Stewart 2002). 

A principal desvantagem associada a este tipo de métodos prende-se com a necessidade de inputs 

contraintuitivos para o decisor, tais como concordância e discordância, estabelecimento de limiares de 

indiferença e de preferência, e de limiares de veto. Os impactos dos vários inputs são difíceis de avaliar 

intuitivamente, sendo os próprios algoritmos difíceis de compreender para decisores não familiarizados, 

pelo que os resultados podem ser contraintuitivos, com mudanças inesperadas (nas ordenações de 

classificação) que surgem em resposta a alterações nos limiares ou a adição ou exclusão de alternativas 

(Belton and Stewart 2002).   
ELimination Et Choix Traduisant la RÉalité (ELECTRE) (Roy 1968; Roy 1991) – Neste método as 

preferências do decisor são modeladas utilizando relações binárias de ordenação, através da premissa 

“pelo menos tão bom como”, que representa a prevalência de uma alternativa em relação a outra. Os 

métodos ELECTRE são assim constituídos por dois procedimentos principais: a construção de uma ou 

várias relações de subordinação, seguida de um procedimento de exploração. Este procedimento tem 

como objetivo a elaboração de recomendações, a partir dos resultados obtidas na primeira base, sendo 

que esta recomendação depende do objetivo da análise: escolha de uma alternativa, ordenação ou 

classificação. Nos métodos ELECTRE o papel relativo atribuído aos critérios é definido por dois 
conjuntos distintos de parâmetros: os coeficientes de importância e os limiares de veto. 

É de realçar, que existe software desenvolvido associado ao método ELECTRE, que facilita a aplicação 

do mesmo, nomeadamente ELECTRE IS, III-IV, TRI,  IRIS, SRF (Figueira et al. 2005). 

Preference Ranking Organization METHod for Enrichement Evaluations(PROMETHEE) (Brans and 
Vincke 1985) – O método PROMETHEE baseia-se em graus de preferência, tendo como ponto de 

partida uma matriz de avaliação de alternativas em diversos critérios (com uma função de preferência 

atribuída). É constituído pelas seguintes etapas: cálculo dos índices de preferência para cada par de 
alternativas dentro de cada critério, cálculo para cada alternativa do fluxo positivo e negativo (ou cálculo 

dos fluxos uni-critério e fluxos globais). 

Este método requer informação adicional (inter-critérios e dentro dos critérios) que é particularmente 

clara e facilmente entendida, tanto pelo analista como pelo decisor (Figueira et al. 2005). 

Existe também um software para a aplicação do método PROMETHEE, como é o caso do PROMCALC 

e do Decision Lab 2000, que permitem a realização de variadas análises de sensibilidade à ordenação 

das alternativas, com alterações nos pesos dos critérios (Belton and Stewart 2002). 

Os métodos ELECTRE e PROMETHEE não são adequados para o problema em estudo, uma vez que 
não proporcionam uma medida quantitativa do valor global de desempenho das alternativas. 
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3.9.3.2 Métodos AHP e ANP 
Analytic hierarchy process (AHP; Saaty 1980) – Este método baseia-se em comparações entre pares, 

sendo que o decisor deve indicar numa escala pré-definida (de 9 níveis, sendo o primeiro nível 

indiferença total e o último preferência absoluta) a diferença entre as duas alternativas que lhe são 

apresentadas, com base no seu julgamento/preferência. Os resultados são então colocados numa matriz 

e algebricamente são derivados os pesos para os critérios avaliados. O método AHP trabalha na 

presença de informação incompleta (Kusumadewi et al. 2005). 

Analytic network process (ANP) – O método ANP é uma forma genérica do método AHP, mas com 
mais possibilidades para estruturação e análise de problemas complexos de decisão estratégica. Isto 

porque, ao contrário do método AHP que é hierarquicamente estruturado, o método ANP permite a 

modelação explicita de dependências e feedback. 

Problemas com um nível mais elevado de complexidade devem portanto ser resolvidos utilizando o 

método ANP, enquanto que a um nível standard de complexidade o método AHP é adequado (Ossadnik, 

Schinke, and Kaspar 2016).  
O método AHP foi alvo de crítica na literatura uma vez que por não respeita o julgamento dos decisores 

e tem um índice de inconsistência impreciso, uma vez que deteta por vezes inconsistências quando elas 
não existem e não deteta inconsistências quando elas existem  (Bana e Costa and Vansnick 2008). 

Devido às críticas encontradas sobre o AHP e o ANP, deixa de ser hipótese a utilização destes métodos 

no desenvolvimento do trabalho futuro. 

3.9.3.3 Teoria de Valor Multi-atributo 
A teoria de valor multi-atributo (multi-attribute value theory, MAVT) é uma teoria para análise multicritério 

de decisão, em que o conceito de medição de valor é transposto para o desenvolvimento de modelos 

que incorporam explicitamente múltiplos fatores. 

O princípio fundamental em que assenta a teoria de valor é a possibilidade de representar as 
preferências de um dado individuo através de uma função de valor V(x). Assim sendo, se uma opção A 

é preferida a uma opção B, então V(A)>V(B), caso uma opção A seja indiferente a uma opção B, então 

V(A)=V(B) e, se a intensidade de preferência de uma opção A sobre B for superior à intensidade de 

preferência de uma opção B sobre uma opção C, então V(A)-V(B)>V(B)-V(C). Para que isto seja 

possível, é necessário que as preferências individuais possuam a propriedade de transitividade (se um 

decisor prefere A a B, e prefere B a C, isto implica que prefere A a C) e de comparabilidade (Belton and 

Stewart 2002). 
Multi-attribute value theory (MAVT) é uma simplificação da multi-attribute utility theory (MAUT), sendo 

que em MAVT não é modelada a atitude em relação ao risco por parte do decisor, tal como acontece na 

MAUT (Belton 1999). 

Modelo Aditivo 
O modelo aditivo é a função de agregação das pontuações das alternativas mais frequentemente 

aplicada na abordagem MAVT. Segundo o modelo aditivo o valor global de uma alternativa é obtido pela 

aplicação da expressão 6 (Belton and Stewart 2002). 

 𝑉(𝑎) = ∑ 𝑤M𝑣M(𝑎)O
MPQ , com ∑ 𝑤MO

MPQ = 1 e 𝑤M > 0	(𝑗 = 1,… , 𝑛)         (6) 
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Onde, 

	𝑉(𝑎) Pontuação global da alternativa a; 
𝑤M Coeficiente de ponderação do critério j; 
𝑣M(𝑎) Pontuação da alternativa a no critério j; 
N Número de critérios. 

Deve ser referido que os pesos (coeficientes de ponderação) considerados neste modelo representam 
trade-offs entre os critérios, uma vez que permitem transformar as pontuações em cada um dos critérios 

em pontuações globais, que podem ser adicionadas entre si. No entanto, a aplicação deste modelo 

pressupõe que as preferências expressas entre alternativas num dado critério sejam independentes das 

preferências entre as alternativas existentes nos demais critérios e vice-versa (Dyer & Sarin, 19879).  

A aplicação do modelo aditivo tem uma boa aceitação junto dos decisores, uma vez que é percecionado 
por estes como um método claro e transparente, onde identificam como é obtido o resultado global (é 

explícita a pontuação das alternativas nos critérios e a atribuição de pesos aos vários critérios). 

Etapas a desenvolver para uma análise multicritério (com base na MAVT) (Bana e Costa et al., 
2002) 

1) Estruturação do Problema 

2) Estruturação do Modelo (compreende a identificação de critérios de aceitação e de avaliação, a 

construção de uma árvore de valor para os critérios de avaliação e a associação de um descritor 

de desempenho a cada critério) 
3) Construção de Escalas de Valor; Eliciação dos Pesos dos Critérios e Determinação do Valor 

Global de cada uma das Alternativas (através do modelo aditivo) 

4) Análise de Sensibilidade e Análise de Robustez 

5) Elaboração de Recomendações 

Métodos Utilizados 
Para a terceira etapa de um processo de análise multicritério, referida no ponto anterior, podem ser 

utilizados os métodos identificados na Tabela 7. 
Tabela 7 - Métodos para a construção de escalas de valor e métodos de ponderação 
Métodos para a construção de escalas 
de valor 

Bissecção (juízos quantitativos), Direct Rating (juízos 
quantitativos), MACBETH (juízos qualitativos) 

Métodos de ponderação de critérios Swing Weighting (juízos quantitativos), Trade-off (juízos 
quantitativos), MACBETH (juízos qualitativos) 

 

Bissecção (Winterfeld and Edwards 1986) – Neste método são estabelecidos dois valores âncora para 

a escala, sendo usualmente atribuídos 100 pontos à melhor alternativa (ou ao melhor nível de 

desempenho)  e zero pontos à pior alternativa (ou ao pior nível de desempenho), sendo a escala 

posteriormente e sequencialmente dividida em intervalos de preferência com igual valor, permitindo 
encontrar a alternativa (ou nível de desempenho) com 50 pontos, e posteriormente os níveis de 

desempenho a que correspondem 25  e 75 pontos, e assim sucessivamente. Finalmente é obtida uma 

função de valor por partes, com a qual é possível determinar a pontuação das várias alternativas. 
Direct Rating (Edwards 1977) – Com uma escala a variar de 0 a 100, a pontuação a atribuir é definida 

tendo em conta a atratividade das várias alternativas ou níveis de desempenho entre si e face aos valores 

extremos (0 e 100). A utilização deste método começa com a ordenação pelo decisor das alternativas 

por ordem de preferência, depois é atribuído o valor 100 à alternativa preferida e 0 à menos preferida 

(podem ser atribuídos outros dois valores, desde que o primeiro seja superior ao segundo). De seguida, 
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o decisor deve atribuir valores intermédios às restantes alternativas, tendo em conta que a diferença 
entre os valores de pontuações das alternativas deve espelhar a diferença de preferência entre o 

desempenho destas. 
Swing weights (Edwards and Barron 1994) – Este método pode ser utilizado para ponderar critérios, 

sendo o primeiro passo a ordenação de swings, definidos entre dois pontos de referência na escala de 

desempenho de cada um dos critérios, por ordem decrescente de importância. De seguida atribui-se 

uma pontuação máxima (tipicamente, 100 pontos) ao swing mais importante e quantifica-se para os 

swings dos restantes critérios o valor, em relação ao swing mais importante, da possibilidade de se 
passar do pior desempenho para o melhor nesse critério. Por fim, os pesos têm de ser normalizados, 

para que a sua soma totalize 1. 

A utilização conjunta dos métodos Direct Rating e Swing Weights é usualmente conhecida por SMART 

(Goodwin & Wright, 2014). 

Trade-off procedure (Keeney and Raiffa, 1976) – O método trade-off permite a ponderação de critérios 

através da comparação de duas alternativas fictícias em dois critérios de cada vez (sendo que uma das 

alternativas tem o valor máximo num dos critérios e o mínimo no outro, enquanto que a outra alternativa 

tem o valor mínimo no primeiro critério e o máximo no segundo), de modo a tornar estas duas alternativas 
indiferentes, através do ajustamento do nível de desempenho de uma das alternativas no critério de 

referência. O procedimento tem de ser repetido n-1 vezes, sendo n o número de critérios, para que 

depois os resultados obtidos possam ser inseridos num sistema de equações que, quando resolvido, 

indica o peso de cada critério (Belton 1999).  

Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique (MACBETH) (Bana e 
Costa 1999; Bana e Costa et al. 2012) – O método MACBETH requer apenas julgamentos qualitativos 

sobre diferenças de atratividade, por forma a auxiliar um decisor a quantificar as relações de atratividade 

entre as alternativas. Existem 7 categorias qualitativas entre as quais decisor deve selecionar a que 
melhor descreve a diferença de atratividade entre cada duas opções que lhe são apresentadas: nula, 

muito fraca, fraca, moderada, forte, muito forte e extrema. Este método auxilia do decisor não só na 

pontuação das alternativas, como também na ponderação dos critérios. 

Uma avaliação quantitativa por parte do decisor pode ser um processo complicado, ou mesmo 

impossível, caso o decisor não tenha a capacidade de distinguir de forma quantitativa todas as opções 

em todos os critérios, bem como a distribuição de pesos pelos critérios (Mustajoki, Hämäläinen, and Salo 

2005). Dependendo da situação em questão e do decisor pode ser mais vantajoso utilizar um método 
que exige do decisor respostas qualitativas (como o método MACBETH) ou um método que exige 

respostas quantitativas (como o direct rating, o swing weighting, ou o método trade-off). Foram já 

realizadas experiências que indicam que decisores mais fluentes preferem expressar-se de forma 

qualitativa, enquanto que decisores que se sentem mais confortáveis com linguagem numérica preferem 

expressar-se de forma quantitativa, sendo que as duas opções não são psicologicamente equivalentes 

para os dois grupos (Fasolo and Bana e Costa 2014). Tendo em conta o contexto da Empresa X e do 

decisor deste modelo, considera-se a abordagem qualitativa proporcionada pelo método MACBETH 

como a mais adequada. 
O software M-MACBETH (Bana e Costa, Corte, and Vansnick 2012)que implementa o método 

MACBETH, permite a estruturação de árvores de valor, a construção de descritores, a criação de 
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escalas/funções de valor em cada critério e a ponderação de critérios. Adicionalmente, permite detetar 
inconsistências nos juízos de valor expressos pelo decisor e, por fim, disponibiliza a realização de 

análises de sensibilidade e robustez sobre o valor intrínseco e relativo das opções (Bana e Costa, De 

Corte, and Vansnick 2003). 

Software M-MACBETH 
O software M-MACBETH, enquanto sistema de apoio à decisão, foi desenhado para ser utilizado por um 

consultor (também designado por facilitador ou analista de decisão) nas várias fases da modelação 

multicritério. Esta é uma abordagem sociotécnica, uma vez que combina elementos técnicos do método 
MACBETH, com os aspetos sociais das conferências de decisão (Bana e Costa, Corte, and Vansnick 

2012). O processo de apoio à decisão, conduzido no software M-MACBETH, caracteriza-se por 4 fases 

principais: análise do contexto de decisão e design do processo de intervenção, estruturação do 

problema, construção do modelo de avaliação e, por fim, análises de robustez e sensibilidade e 

elaboração de recomendações finais (Figura 7). 

 
Tendo por base o Guia de Utilizador do Software M-MACBETH, com direitos reservados aos autores do Software (Carlos A. Bana 

e Costa, Jean-Marie De Corte e Jean-Claude Vansnick) e aos membros do M-MACBETH Team, foram escritos os pontos seguintes 

(Critérios, Pontuação das Alternativas nos Critérios, Ponderação dos Critérios e Análises de Sensibilidade). 

Critérios 

A construção do modelo de avaliação no software começa 

com a estruturação do modelo, através da construção de 

uma árvore MACBETH e a definição dos critérios que a 

integram (Figura 8).Os nós da árvore podem ser um nó-

critério ou um nó não-critério, conforme se são ou não 

utilizados para avaliar a atratividade das alternativas, 
sendo que a cada nó-critério deve sempre ser atribuída 

uma base de comparação, direta ou indireta (possibilidades 

de bases de comparação no modelo: “os critérios”, “as opções + 2 referências”, “níveis qualitativos de 

performance” e “níveis quantitativos de performance”). 

Pontuação das Alternativas nos Critérios 

Segue-se a pontuação das alternativas nos critérios, sendo que para os nós-critérios com bases de 

comparação “níveis qualitativos de performance” ou “níveis quantitativos de performance”, é necessária 
a introdução prévia no modelo dos desempenhos das opções na tabela de performances (para que 

sejam convertidas em pontuações).  
Na Figura 9 e na Figura 10 pode observar-se a tabela de performance das opções para dois critérios, 

um qualitativo (“Cor”) e outro quantitativo (“Velocidade”). 

Figura 8 – Exemplo de Árvore no 
Software M-MACBETH 

Figura 7 - Fases do Processo de Apoio à Decisão 
no software M-MACBETH (Bana e Costa, Corte, and 
Vansnick 2012) 
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Para ordenar opções ou níveis de performance num critério pode ser utilizada a matriz de julgamentos 
MACBETH para o critério (Figura 11). O software deteta a introdução de julgamentos inconsistentes e 

auxilia o utilizador a solucionar a inconsistência detetada (através de 

sugestões). 

Para quantificar a atratividade num critério através da comparação direta de 

opções, é utilizada uma escala MACBETH de pontuação, tal como se observa 

na Figura 12. 

 

 
 

 

 

Ponderação dos Critérios  
A ponderação no M-MACBETH pode acontecer na forma simples (ponderação 

não hierárquica), em que os pesos são atribuídos simultaneamente a todos os critérios, ou pode existir 

ponderação hierárquica, sendo os pesos atribuídos em etapas, de acordo com os vários níveis da árvore 

de valor. 

 

Em qualquer um dos métodos é obrigatório que sejam definidas 

duas referências de ponderação em cada critério, 

correspondentes ao nível superior e inferior (Figura 13). 
 

 

 

 

Para a ponderação simples dos critérios,  são criadas n+1 alternativas fictícias (na presença de n 

critérios). Existem n alternativas fictícias, cada uma com um desempenho no nível superior num dos 

critérios e desempenhos nos níveis inferiores nos restantes critérios (sem repetições), existindo ainda 

uma alternativa fictícia que tem desempenhos ao nível inferior em todos os critérios ([tudo inf.]). No 
software M-MACBETH cada uma das alternativas fictícias referidas apresenta o nome do critério em que 

 

 

Figura 9 – Adicionar Nova Performance no Software M-
MACBETH 

Figura 10 - Exemplo Tabela de 
Performance no Software M-MACBETH 

Figura 12 - Escala de Pontuação 
no Software M-MACBETH 

Figura 13 - Exemplo de Introdução de Referências de 
Ponderação no Software M-MACBETH 
 

Figura 11 - Exemplo de 
Matriz de Julgamentos 
de um Critério no 
Software M-MACBETH 
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tem desempenho superior entre parênteses rectos. O próximo passo passa por pedir ao decisor para 
ordenar as alternativas ficticías por preferência decrescente e de seguida pedem-se julgamentos sobre 

a diferença de atractividade de cada duas delas (Figura 14). 

Os critérios são assim ordenados por ordem decrescente de atratividade global 

dos seus swings, sendo depois comparadas as referências globais. 

  
 

 

O software M-MACBETH gera então uma escala para os pesos para os critérios, 

sendo que o utilizador pode ajustar no gráfico os pesos, dentro do intervalo que 

respeita a compatibilidade com a matriz de julgamentos de ponderação (Figura 

15). 
 

É de referir que o software permite a ponderação hierárquica, quer numa abordagem top-down, bottom-

up, ou até mista. 

Depois de construído o modelo, é então possível visualizar 

as pontuações globais dos critérios (Figura 16). É ainda 

possível obter um termómetro global, os perfis das opções, 
os perfis de diferenças das pontuações, o gráfico XY (para 

comparar as pontuações em dois critérios ou grupos de 

critérios) e a análise custo-benefício. 
 

Análises de Sensibilidade 

O software M-MACBETH permite a realização de análises de sensibilidade ao peso dos critérios (Figura 

17), para o utilizador poder perceber de que forma as recomendações do modelo se alteram ao alterar 

o peso de um critério (mantendo a proporcionalidade entre os valores dos restantes pesos de critérios). 

É também possível realizar análises de robustez (Figura 18), de modo a compreender que conclusões 
robustas podem ser extraídas do modelo para diversos níveis de escassez, imprecisão ou incerteza na 

informação (uma vez que, muitas vezes estas características são identificativas da informação disponível 

para o processo de tomada de decisão levado a cabo). 

Figura 15 - Exemplos de Pesos de Critérios 
obtidos com o Software M-MACBETH 

Figura 16 - Exemplo de Tabela de 
Pontuações no Software M-MACBETH 
 

Figura 14 - Exemplo de 
Ponderação Simples no 
Software M-MACBETH 
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Figura 17 - Exemplo de Análise de Sensibilidade 
no Peso no Software M-MACBETH 

Figura 18 - Exemplo de Análise de Robustez no 
Software M-MACBETH 

3.10 Escolha das dimensões a integrar o modelo de apoio à decisão e descritores de 
desempenho 

As dimensões relevantes para uma determinada decisão, podem ser estruturadas sob a forma de uma 
árvore de valor (Figura 19).  As funções de valor parciais e fatores de escala são avaliados numa lógica 

bottom-level (de baixo para cima), sendo progressivamente agregados para refletir as preferências a 

nível intermédio e posteriormente global (Belton 1999).  

 
Pode considerar-se que as dimensões de avaliação, as quais podemos já denominar por critérios, que 

integram o modelo de apoio à decisão (em análise multicritério de decisão) devem, no seu conjunto, 

apresentar as seguintes propriedades (Belton and Stewart 2002): 

§ Relevância - a dimensão tem de estar diretamente interligada com os objetivos dos decisores, 
com relevância constatada; 

§ Completo - todos os aspetos importantes para o problema têm de estar representados;  

§ Não redundância - por forma a evitar-se a existência de contagens duplas de impactos; 

§ Simplicidade ou concisão - o detalhe deve restringir-se aos níveis mínimos requeridos; 

§ Compreensão - as dimensões têm de ser totalmente compreendidas e aceites, pelo decisor e 

por todos os envolvidos, de modo a facilitar a comunicação e utilização do modelo; 

§ Operacionalidade - o esforço que é necessário despender para a sua utilização tem de estar 

dentro de limites razoáveis; 
§ Mensurabilidade - tem de ser possível especificar de forma precisa o valor a atribuir a cada 

dimensão. 

Posteriormente, cada dimensão (que pode ser designada por critério ou ponto de vista) que integre o 

modelo (tornando-se, portanto, um ponto de vista fundamental) tem de ter associado um descritor de 

desempenho, que no fundo permita avaliar as hipóteses na dimensão ou objetivo em questão. O 

descritor de desempenho deve permitir descrever ou medir as consequências das alternativas e permitir 

Global

Critério 1
Critério 1.1

Critério 1.2

Critério 2

Critério 3

Critério 3.1

Critério 3.2

Critério 3.3 Figura 19 - Estruturação de critérios 
numa árvore de valor 
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ainda avaliar a realização de tradeoffs entre alternativas (aumentar ou diminuir a performance num 
objetivo). Os termos medida de performance ou métrica são por vezes utilizados como sinónimos de 

descritor de desempenho (Keeney 2007; Bana e Costa et al., 2008). 

As caraterísticas relativas aos descritores de desempenho dos critérios ou pontos de vista fundamentais 

estão representadas na Tabela 8 (Keeney 1992). 
Tabela 8 - Características dos descritores de desempenho de critérios 

Características Descrição 

Quantitativo Expressa-se de forma numérica, representando quantidades. 

Qualitativo Expressa-se através de expressões semânticas ou numéricas, 
que representam juízos de valor. 

                                                                               (continua) 
Tabela 9 - Características dos descritores de desempenho de critérios (continuação) 

Características Descrição 

Pictórico Representação visual/gráfica de desempenho. 
Direto ou Natural Relaciona-se diretamente com o ponto de vista. 

Indireto  Não está diretamente relacionado com o ponto de vista 
fundamental, mas assume o papel de indicador. 

Construído Descreve caraterísticas subjacentes ao ponto de vista. 
Discreto Formado por um conjunto finito de opções. 
Contínuo Formado por uma função contínua, logo com um conjunto infinito 

de opções. 

3.11 Aplicações Práticas  

É referido na literatura (Oliveira and Lourenço 2002) que existe muito trabalho publicado sobre a compra 

de materiais (sobretudo na indústria). No caso em que um único fornecedor consegue cumprir os 

requisitos necessários, quer seja em termos de quantidade, qualidade ou entrega, a decisão centra-se 

na escolha do melhor fornecedor, tendo em conta múltiplos critérios. Estes critérios podem ser em termos 

de quantidade, qualidade, entrega, etc. Os autores elegem como abordagem mais popular a ponderação 

linear, combinada com um método de pontuação, para avaliar o desempenho do fornecedor em cada 

critério (a pontuação geral é depois calculada com uma média ponderada simples). Existem vários 
modelos disponíveis para este propósito, que divergem nos métodos utilizados para derivar as 

pontuações parciais e os pesos para os critérios, podendo ser sistemas de classificação simples até 

técnicas complexas de comparações de pares (como o AHP ou MACBETH). Pode ser observado um 

paralelismo entre a situação descrita, e a situação em estudo, que é não a decisão da escolha entre os 

fornecedores disponíveis, mas sim a decisão de manter ou não uma referência em inventário. 

Um outro exemplo presente na literatura (Kırış 2013), relacionado com a classificação de inventário para 

auxiliar decisões de quando e quanto comprar e produzir, utiliza o método ANP (analytic network  process 

approach) para uma classificação multicritério. O método ANP é proposto para ponderar critérios, com 
a pontuação dos itens de inventário em cada critério e a ponderação dos critérios a ser determinada com 

juízos de valor do decisor em termos linguísticos, sendo posteriormente os vários critérios agregados 

com recurso ao modelo aditivo. Os critérios e subcritérios tidos em conta foram o preço, a criticidade, a 

capacidade de armazenamento, o processo de compra e a manutenção. Foram consideradas 

interdependências entre critérios. Esta aplicação prática aconteceu numa empresa de construção, com 
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resultados muito positivos. O autor concluiu que a tomada de decisão, para um elevado número de itens 
em inventário, pode ser facilitada pela utilização de um sistema adequado de suporte de decisão 

(utilizado para determinar pesos, avaliar e classificar os itens). 

É até possível encontrar exemplos de aplicação de análise multicritério de decisão, aos processos de 

aquisição de equipamento militar, em ramos das forças armadas norte americanas (Keeney 2007). 

3.12 Conclusões do capítulo  

Neste capítulo foram estudados os conceitos teóricos e desenvolvimentos da comunidade científica 

relativamente aos tópicos mais importantes nesta dissertação. Tornou-se assim possível definir um rumo 

para a resolução do problema em estudo, com uma sólida base teórica. 

 A análise ABC, com várias interpretações possíveis em termos de dimensão considerada, surgiu como 

uma das principais ferramentas utilizadas na categorização de inventários, utilizada para a tomada de 

diversas decisões relacionadas com a gestão de stocks.  

Foram identificadas também diversas dimensões que podem ter impacto na decisão em estudo, sendo 

necessário posteriormente definir aquelas que são realmente relevantes para o caso e que devem ser 
tidas em conta na decisão de manter ou não uma dada referência em inventário. 

A construção de um modelo de apoio à decisão surgiu ainda como uma solução possível para a 

necessidade de tomada de decisão de manter ou não uma matéria-prima ou componente em inventário, 

tendo em consideração as variáveis com impacto significativo na decisão.  

Em relação ao método a utilizar, o MACBETH surgiu como o melhor candidato, uma vez que requer 

apenas julgamentos qualitativos por parte dos decisores, em vez de julgamentos quantitativos que 

seriam mais difíceis de obter no contexto da Empresa X. Outra vantagem da utilização deste método é 
a existência do software M-MACBETH associado, que permite implementar de forma simples o método 

MACBETH para obter os pesos para os critérios através dos julgamentos qualitativos dos decisores, 

avaliando ainda a consistência desses julgamentos durante o processo. 
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4. Análise preliminar e perspetivas de trabalho futuro 

4.1 Introdução 

O capítulo 2 e o capítulo 3, respetivamente guiaram-nos na compreensão do problema e numa análise 

teórica do mesmo e de possíveis ferramentas para a sua resolução. 
Neste capítulo é apresentada a primeira abordagem ao problema e a necessidade que daí surgiu, que 

motiva o desenvolvimento futuro do presente trabalho. A primeira secção do capítulo, a secção 4.2, 

aborda as diferenças entre um abastecimento tradicional e um abastecimento em pull planning, a que 

se segue uma primeira abordagem ao problema em estudo na secção 4.3. Na secção 4.4 é analisada a 

necessidade identificada após a primeira abordagem realizada e que irá ser o norte do trabalho a 

desenvolver nos capítulos seguintes (secção 4.5). Finalmente, na secção 4.6 é dado enfâse aos 

constrangimentos que se podiam prever neste ponto do desenvolvimento do trabalho. 

No final do capítulo é apresentada uma conclusão do mesmo, na secção 4.7. 

4.2 Abastecimento tradicional (push) vs planeamento pull 

Para reduzir o stock existente nos armazéns da empresa a lógica de planeamento deverá ser alterada, 

não fazendo sentido aprovisionar num modelo tradicional push, no qual é mantido um stock baseado em 

previsões para todas as referências, sendo necessário implementar um modelo pull, em que os níveis 

de stock são determinados com base na procura real cliente. Torna-se imperativo definir quais as MP ou 
componentes que devem ser mantidas em stock na fábrica (no modelo de supermercado como 

exemplificado na Figura 21, ainda que virtual, com nível de reposição dinâmico, seguindo a lógica de 

produção make-to-stock) e quais as referências que devem ser adquiridas apenas aquando da colocação 

de ordens de encomenda pelo cliente (seguindo a lógica de produção make-to-order).  

  

 

 

 
  

 

 

 

 
 
Para as referências mantidas em stock, o conceito de supermercado pode funcionar com um modelo em 

que o consumo real do cliente gera sempre uma ordem de encomenda para reposição do consumo 
verificado ou então com um modelo de ponto de encomenda, em que a ordem de encomenda é efetuada 

quando o consumo real do cliente leva a que se atinja o ponto de encomenda nos níveis de stock. O 

conceito de supermercado tem como base uma filosofia pull, uma vez que é o consumo real do cliente 

Abastecimento tradicional baseia-se em: PULL PLANNING baseia-se em: 

Stock em MRP e 
sistema push  

Elevada quantidade de  
stock de segurança 

Encomendas baseada 
em previsões 

Quantidades incertas 

Supermercados físicos 

Otimização do fluxo Cumprimento dos 
standards 

Encomendas 
baseadas em 

consumos reais 

Figura 20 - Abastecimento tradicional vs Pull Planning (Kaizen Institute 2015) 
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que aciona a colocação de 
encomendas (embora exista um 

nível, idealmente constante, de 

stock no supermercado, que 

pode ser virtual). 

 

4.3 Primeira abordagem ao problema 

Como primeira abordagem, para definir quais os artigos que deveriam ser mantidos em stock foram 

considerados dois fatores: a análise ABC/XYZ e o tempo de entrega (lead time) do fornecedor. 

Em primeira instância foi levada a cabo uma análise ABC/XYZ, sendo esta análise a junção de uma 

análise ABC com uma análise XYZ.  

Os pressupostos tidos em conta nesta análise foram:  

• o período de análise foi de um ano; 

• os artigos considerados inativos não foram incluídos na análise, sendo que para um artigo ser 

considerado ativo teriam de estar carregados no sistema M3 determinados parâmetros relativos 

ao mesmo (fornecedor, lead-time de entrega, quantidade mínima de encomenda, planeador, 
quantidade por palete e quantidade por caixa); 

• os consumos semanais de artigos que apresentavam um movimento inferior a 1 foram 

considerados nulos; 

• considerou-se a semana constituída por 7 dias de trabalho. 

A análise ABC foi construída por categoria de artigo (categorias representadas na Tabela 1), avaliando 
a quantidade consumida por categoria de artigo. É de notar que era indispensável a distinção das 

categorias, pois a ordem de grandeza do consumo dos produtos por categoria não é comparável (por 

exemplo, o consumo de parafusos de uma determinada referência, que podem ser utilizadas 10 unidades 

na montagem de uma máquina de café, não pode ser comparado com o consumo da referência do 

depósito de água que é utilizada unitariamente por máquina). Nesta análise (Tabela 10) foram 

considerados produtos A aqueles em que a quantidade consumida dentro da categoria era superior a 

80%, produtos B aqueles que tinham entre 5% e 15% de consumo e, por último, produtos C aqueles que 

representavam menos de 5% da quantidade consumida na respetiva categoria (aos produtos que não 
apresentaram qualquer valor de consumo foi atribuída a classificação SC – sem consumo). Em 

alternativa, também poderia ter sido realizada uma análise ABC tendo em conta simultaneamente a 

quantidade consumida da referência e o valor da referência 

Na análise XYZ foi tida em conta a frequência de consumo dos artigos: artigos consumidos pelos menos 

de 1,5 em 1,5 semanas obtiveram a classificação X, artigos consumidos pelo menos mensalmente 

obtiveram a classificação Y e, por fim, artigos que eram consumidos em intervalos superiores a 1 mês 

obtiveram classificação Z, tal como está patente na Tabela 11. 

Figura 21 - Conceito de 
Supermercado (real ou virtual) 
(Kaizen Institute 2015) 
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Tabela 10 – Análise ABC Tabela 11 – Análise XYZ 

 

Análise ABC – Consumo de artigos  

A B C SC 

≤80% 80<Y≤95% >95% Sem Consumo 
 

Análise XYZ – Frequência de consumo de artigos 

X Y Z 

1,5 semanas Mensal >mensal 

A análise ABC/XYZ foi, portanto, construída em formato de matriz com a junção dos resultados da análise 
ABC e da análise XYZ. Definiu-se então, quais as referências que se justificaria aprovisionar numa lógica 

de manter stock (MTS) e quais as que deveriam ser encomendadas ao fornecedor apenas quando o 

cliente coloca uma ordem de encomenda (MTO). Convencionou-se assim que as referências com maior 

quantidade consumida (A) e maior frequência de consumo (X) deveriam ser automaticamente 

consideradas MTS, as restantes deveriam ser MTO (Tabela 12).  
Tabela 12 - Análise ABC/XYZ 

Quantidade 
Frequência 

A B C SC 

X MTS MTS MTS MTO 

Y MTS MTO MTO MTO 

Z MTS MTO MTO MTO 

O fator do tempo de entrega do fornecedor (lead time) é introduzido após os resultados da análise 

ABC/XYZ, sendo uma restrição que deve ser testada nas referências que obtiveram classificação MTO. 

Caso, a soma do tempo de entrega do fornecedor de uma determinada referência com o tempo de 

produção necessário para obter o produto acabado que a incorpora, seja superior ao tempo de entrega 

que a empresa tem de assegurar ao cliente para manter o nível de serviço acordado, essa referência 

terá de ser mantida em stock, de modo a assegurar o nível de serviço. Tendo em conta a realidade da 

produção da empresa em estudo e o nível de serviço que a mesma assegura aos seus clientes, foi 
definido que todas as referências que tivessem um tempo de entrega (lead time) superior a 30 dias teriam 

de ser mantidas em stock. Isto porque, para as referências pelas quais a empresa tem de aguardar mais 

de 30 dias pela entrega do fornecedor, já não é possível assegurar que a empresa consiga produzir o 

produto final e entregá-lo ao cliente no tempo necessário para respeitar o tempo de entrega acordado 

com este (lead time de entrega da empresa X às empresas clientes). 

4.4 Necessidade da conceção de um modelo de aprovisionamento 

O modelo utilizado na primeira abordagem, para a tomada de decisão de manter ou não uma referência 

em stock, baseado na intersecção da classificação MTS ou MTO (resultante da análise ABC/XYZ) com 

a restrição do valor do lead time do fornecedor, foi considerado insuficiente para uma decisão definitiva. 

Isto porque, este modelo não tem em conta outras dimensões, tais como o valor da referência, a 

variabilidade do tempo de entrega do fornecedor, a existência ou não recorrente de problemas de 

qualidade no produto recebido do fornecedor, a distância a que se encontra o fornecedor, o volume da 

peça ou a variabilidade da procura do produto final que a referência vai incorporar. É de notar, que para 
os produtos cuja decisão seja manter em stock, estes critérios devem ser tidos em conta também na 

definição do nível de stock de segurança. 



35 
 

Portanto, o modelo utilizado na primeira abordagem apenas tem em consideração a quantidade de 
consumo do artigo, a frequência deste consumo e o valor referente ao tempo de entrega (lead time) do 

fornecedor. Embora estes fatores possam ser os mais relevantes, considerou-se importante ter em 

atenção outras dimensões relacionadas com características intrínsecas à matéria-prima ou componente, 

ao fornecedor e à procura, uma vez que são também determinantes na decisão. É assim necessário 

conceber um novo modelo, tendo em conta todas as dimensões relevantes, a valorização relativa que 

cada uma destas dimensões deve ter na decisão final e a interação entre estas. No desenvolvimento da 

revisão da literatura, um modelo multicritério de apoio à decisão surgiu como uma hipótese a considerar 
para estruturar o processo de decisão, relativamente à manutenção ou não das referências em armazém. 

4.5 Próximos passos no desenvolvimento do trabalho 

Nos próximos capítulos terão de ser identificadas as dimensões-chave que impactam o problema em 

causa. Foi identificado um conjunto considerável de dimensões que podem influenciar a decisão em 

estudo, tendo este conjunto de ser limitado às variáveis-chave. Isto porque, um número demasiado 

elevado de aspetos a ser considerado insere complexidade desnecessária no problema, indo no sentido 
oposto de um “requisite model” (Phillips, 1984), não deixando espaço para que os aspetos mais 

impactantes sejam destacados como merecem. Contudo, nesta escolha não podem ser descartadas 

dimensões com um papel importante na tomada de decisão em questão, sob risco de o modelo perder 

validade técnica e científica. Uma das componentes mais desafiantes deste trabalho deverá ainda passar 

pela identificação dos descritores de desempenho para as dimensões a avaliar, um aspeto crucial na 

construção do modelo.  

Posteriormente, será iniciada a construção do modelo, que compreende a pontuação das alternativas 
nos critérios e o apuramento de coeficientes de ponderação para os vários critérios considerados (a 

partir das dimensões selecionadas). A eliciação dos pesos dos critérios é conduzida juntamente com os 

decisores da Empresa X, com recurso a um método e software facilitador, respetivamente MACBETH e 

M-MACBETH, pois foi este o método que surgiu na revisão da literatura como mais promissor para 

sustentar a construção deste modelo. 

4.6 Possíveis Constrangimentos 

Um dos constrangimentos no desenvolvimento do trabalho, que afeta a sua progressão, passa pela 

seleção do conjunto de dimensões a considerar na decisão da manutenção das referências em stock. 

Pode apresentar-se como um desafio a identificação dos aspetos-chave que são determinantes para a 

decisão, uma vez que os decisores podem não ter uma perceção clara destes elementos.  

Outro constrangimento que pode surgir, também relacionado com a escolha das dimensões que afetam 

o problema, passa pela qualidade da informação que a Empresa X possuí e que é necessária para 

avaliar as referências nessas mesmas dimensões. A empresa tem referências com parâmetros em que 
os valores introduzidos no sistema são incorretos ou inexistentes (por exemplo, a quantidade mínima de 

encomenda), estando nesta fase a trabalhar no sentido de regularizar esta situação. Caso a informação 

considerada para usar nos descritores de desempenho associados aos critérios esteja errada ou seja 

imprecisa, os resultados do modelo não terão validade, constituindo este facto um risco para a Empresa 

X, uma vez que uma decisão errada na gestão de stocks pode ter um impacto financeiro relevante. 
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4.7 Conclusões do Capítulo 

Após ter sido realizada uma primeira abordagem ao problema, tal como foi descrito neste capítulo, ficou 

clara a necessidade da conceção de um modelo multicritério de apoio à decisão. Este modelo será 

fundamental para agilizar e fundamentar a escolha das referências a manter em stock e aquelas que 

devem ser adquiridas just in time, aquando da colocação de ordens de encomenda pelo cliente. 

Por fim, foram identificados os próximos passos que devem ser seguidos no sentido de desenvolver o 
modelo em questão e os possíveis constrangimentos que podem surgir durante o desenvolvimento do 

trabalho. 
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5. Estruturação do Problema e do Modelo 

5.1 Introdução 

Neste capítulo o problema é estruturado, através do desenho com o decisor de um mapa causal do 

problema na secção 5.2. De seguida são identificadas na secção 5.3 as possíveis dimensões a 

considerar no modelo de avaliação. Na secção 5.4 são definidos pressupostos para o processo de 

seleção das dimensões a considerar, resultando desta secção uma lista com as dimensões que irão ser 

consideradas no processo de decisão. 
 As dimensões resultantes da secção anterior são categorizadas na secção 5.5 como restritivas ou não 

restritivas. Às dimensões não restritivas, que irão integrar o modelo, são por fim associados descritores 

de desempenho na secção 5.6. A secção 5.7 concluí o capítulo. 

5.2 Mapa Causal 

Os objetivos que norteiam a resolução do problema em causa estão esquematizados no seguinte mapa 
causal (Figura 22).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destacam-se dois destes objetivos: a diminuição da cobertura de stocks (para a libertação de capital 

investido); e a diminuição das ruturas de stock (para aumentar o nível de serviço ao cliente). Ao atingir 

estes dois objetivos será possível aumentar a rentabilidade e expandir o negócio. 

5.3 Identificação das possíveis dimensões do modelo de avaliação 

De entre as dimensões identificadas na revisão bibliográfica, como possíveis fatores que impactam a 
decisão de manter ou não uma matéria-prima em inventário e com os inputs provenientes das 

preocupações presentes no mapa causal (Figura 22) é necessário identificar o grupo de aspectos que 

devem integrar o modelo como critérios de avaliação.  

Figura 22 - Mapa Causal dos Objetivos do Problema 

- 
Diminuir Cobertura Stocks Diminuir Ruturas Stocks 

Libertar Capital Investido Aumentar Nível Serviço 

Aumentar Vendas Possibilitar Novos Investimentos 

Aumentar a Rentabilidade 
e Expandir o Negócio 

Reduzir Custos 

Diminuir referências 
obsoletas em armazém 

Rentabilizar 
Ocupação Armazém 

Respeitar quantidades 
económicas de encomenda 

Assegurar proteção para 
problemas de qualidade 

Produzir de acordo com o plano 
para cumprir prazos de entrega 
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É de relembrar, que este grupo não deve ser demasiado extenso, uma vez que é importante focar os 
aspetos com relevância fundamental, contudo é necessária uma análise cuidada para que não sejam 

deixadas de fora dimensões chave. 

A lista identificada na revisão da literatura foi a seguinte: 

§ Tempo de entrega (lead time) do fornecedor  

§ Variabilidade do tempo de entrega (lead time) do fornecedor 

§ Quantidade de consumo da referência (análise ABC) 

§ Frequência de consumo da referência (análise XYZ) 
§ Complexidade e eficiência de coordenação na cadeia de abastecimento 

§ Criticidade do evento de rutura da referência 

§ Custo de manutenção em stock 

§ Escassez da referência 

§ Flutuações no preço da referência 

§ Frequência de entrega do fornecedor 

§ Montante disponível para investir em stocks 

§ Nível de confiança nos fornecedores 
§ Nível de serviço a assegurar ao cliente 

§ Qualidade dos artigos do fornecedor 

§ Quantidade mínima de encomenda 

§ Quantidade ótima de encomenda 

§ Taxa de obsolescência da referência 

§ Custo de aquisição da referência 

§ Volume de cada unidade da referência 

5.4 Pressupostos utilizados para a eliminação de dimensões 

A lista de dimensões identificada na revisão da literatura foi analisada juntamente com o decisor do 

processo (que é o Diretor de Planeamento da Empresa X), tendo sido aplicados pressupostos para a 

eliminação de dimensões, tendo em conta o contexto da Empresa X. 

1) Não redundância 

O primeiro pressuposto a aplicar é que não deve existir sobreposição entre as dimensões (um fator não 
deve ser avaliado duas vezes, ainda que indiretamente). Assim sendo, não se irá considerar a dimensão 

nível de confiança nos fornecedores, uma vez que já é avaliada em componentes, tais como o índice de 

qualidade verificado nas peças do fornecedor e na variabilidade do tempo de entrega do fornecedor.   

Também a dimensão custo de manutenção em stock pode ser retirada do grupo de dimensões a 

considerar no modelo, uma vez que é geralmente uniforme entre os vários produtos, sendo diretamente 

influenciada apenas pelo volume da referência, o que constitui outra dimensão que será considerada 

(neste caso, esta dimensão tem em conta tanto o custo de manutenção em stock, que aumenta com o 

volume, como a limitação da capacidade de armazenagem, que se torna mais crítica em produtos de 
volume superior). 
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O montante disponível para investir em stock não vai ser considerado uma vez que será tida em conta 
a dimensão valor da referência. Estas duas dimensões estão altamente correlacionadas, pelo que não 

faria sentido utilizar ambas evitando-se assim uma dupla contagem. Faz mais sentido utilizar o valor da 

referência pois é um objetivo da Empresa X diminuir o valor investido em stock, mas não se trata de uma 

restrição o montante disponível para investir em stock. 

2) Operacionalidade e Mensurabilidade 

O segundo pressuposto a ser utilizado para a escolha das dimensões que devem integrar o modelo é a 

operacionalidade da dimensão, nomeadamente em termos da sua mensurabilidade. Uma dimensão que 
não é possível avaliar com fiabilidade, por não ser possível recolher dados ou realizar medições com um 

nível considerável de confiança nos valores obtidos, ou ainda por não ser viável montar o processo de 

recolha de informação, embora devam ser consideradas futuramente o decisor entendeu que neste 

momento não deveriam integrar o modelo. 

Deste modo, por não cumprirem o requisito acima mencionado, da lista enumerada são excluídas as 

dimensões: complexidade e eficiência de coordenação na cadeia de abastecimento e criticidade do 

evento de rutura da referência. 

A dimensão taxa de obsolência da referência tem de ser utilizada não como uma taxa, pois não é viável 
obter esse valor, mas apenas com dois valores possíveis, caso se perspetive ou não a ocorrência do 

evento de obsolência num horizonte temporal para o qual seja possível realizar essa avaliação. 

3) Relevância 

Por fim, o último pressuposto é não ter em conta no modelo dimensões com pouca relevância nas 

referências aprovisionadas, pelo que a dimensão da escassez da referência não deve ser considerada 

no modelo.  

A dimensão flutuações no preço da referência é relevante apenas para a MP plástica (matéria-prima 

para o departamento de plásticos, utilizada nas máquinas de injeção de moldes para produção de 
componentes plásticos), sendo o aprovisionamento da MP plástica é realizado num departamento 

diferente, o departamento de plásticos/injeção, pelo que não será considerado. 

A dimensão nível de serviço a assegurar ao cliente, em que um valor superior de nível de serviço implica 

que a percentagem de produtos entregue dentro do prazo acordado tenha de ser superior fazendo com 

que o risco de rutura tem de ser ponderado de forma mais cuidadosa, não será considerada neste 

modelo. Isto porque, o nível de serviço a assegurar ao cliente está definido pelo grupo a que pertence a 

Empresa X, sendo igual para todas as referências de produto acabado (tendo, por isso, a mesma 
repercussão em todas as referências). 

Após a aplicação destes três pressupostos obtemos a seguinte lista: 

§ Tempo de entrega (lead time) do fornecedor  

§ Variabilidade do tempo de entrega (lead time) do fornecedor 

§ Quantidade de consumo da referência (análise ABC) 

§ Frequência de consumo da referência (análise XYZ) 

§ Frequência de entrega do fornecedor 

§ Qualidade dos artigos do fornecedor 
§ Quantidade mínima de encomenda 
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§ Quantidade ótima de encomenda 
§ Evento de obsolescência da referência no horizonte temporal considerado 

§ Custo de aquisição da referência 

§ Volume de cada unidade da referência (um maior volume implica um custo de manutenção em 

stock superior e uma maior ocupação do espaço de armazenagem, que é crítico). 
Esta lista foi discutida e validada com o decisor, como sendo o conjunto de dimensões com impacto 

significativo na decisão de manutenção ou não de uma referência em stock, no contexto da Empresa X. 

5.5 Categorização das dimensões 

1) Dimensões restritivas 

Algumas das dimensões a considerar no modelo têm um papel restritivo, uma vez que na presença de 

determinados outputs das mesmas, estas adquirem um carácter de obrigatoriedade no que diz respeito 

à decisão de manutenção de uma referência em inventário. 

Atuam como restrição as dimensões: 

§ Tempo de entrega (lead time) do fornecedor  
 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜	𝑑𝑒	𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎	𝑑𝑜	𝐹𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟 + 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜	𝑑𝑒	𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 ≤ 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜	𝑑𝑒	𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎	𝑎𝑜	𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (7) 

 (Nota: eventualmente, pode ter de ser somado ao primeiro membro da equação acima colocada, o tempo de 
movimentações logísticas) 

§ Variabilidade do tempo de entrega (lead time) do fornecedor 

Caso a variabilidade do tempo de entrega do fornecedor coloque em causa a condição referida no 

ponto anterior, a referência tem de ser obrigatoriamente mantida em inventário. 

§ Frequência de entrega do fornecedor 

Se a frequência de entrega do fornecedor não garantir a entrega just-in-time, a referência tem de ser 
armazenada. 

§ Quantidade mínima de encomenda 

Se a quantidade mínima de encomenda for considerada elevada, o artigo tem de ser mantido em 

stock. Este valor pode ser considerado elevado quando não permite a colocação de uma encomenda 

ao fornecedor apenas com a quantidade necessária para satisfazer uma qualquer ordem de 

encomenda do cliente. 

As dimensões restritivas são aplicadas como regra de decisão, previamente à aplicação do 
modelo. Se o resultado da aplicação destas dimensões restritivas obrigar à manutenção em stock, já 

não é aplicado o modelo de avaliação. Note-se que seria inútil a sua aplicação uma vez que, caso o 

resultado obtido com o modelo de apoio à decisão fosse não manter a referência em stock, este não 

poderia ser colocado em prática. 

2) Dimensões não restritivas 

§ Quantidade de consumo da referência (análise ABC) 

Os produtos consumidos em maior quantidade são aqueles que faz sentido manter em stock, ao invés 

dos consumidos em baixas quantidades. 
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§ Frequência de consumo da referência (análise XYZ) 
Os produtos consumidos com maior frequência são os que devem ser mantidos em stock, ao contrário 

daqueles que são consumidos esporadicamente. 

§ Qualidade dos artigos do fornecedor 

Não manter em stock referências que apresentem problemas de qualidade recorrentes, ou seja, não 

ter stock de segurança para estes produtos, constitui-se como um risco acrescido. 

§ Quantidade ótima de encomenda 

Caso a quantidade ótima, que rentabiliza os custos unitários, ponderando os custos de encomenda 
e armazenagem, implique a aquisição de uma quantidade superior por encomenda, a quantidade 

excedente tem de ser armazenada. Pode ou não respeitar-se a quantidade ótima de encomenda 

aquando do aprovisionamento. 

§ Evento de obsolescência da referência 

Caso se perspetive, no horizonte temporal considerado, a possibilidade de a referência se tornar 

obsoleta, esta idealmente não deveria ser mantida em stock.  

§ Custo de aquisição da referência 

Quanto mais elevado é o custo de aquisição de uma matéria-prima, mais crítica é a necessidade de 
reduzir os níveis de stock da mesma, uma vez que representam um peso superior em termos do 

investimento em stock.  

Neste critério, para definir a pontuação da alternativa, o valor monetário de aquisição de uma unidade 

da referência tem de ser multiplicado pelo factor de incorporação, ponderado pelo mix de produto 

final da unidade industrial. Isto porque, a importância do custo de aquisição de uma unidade da 

referência varia com o fator de incorporação da referência (por exemplo, comparando um parafuso, 

em que podem ser utilizadas 10 unidades numa máquina de café, com um suporte para chávena, 

com um custo de aquisição superior, mas que é utilizado apenas uma vez por máquina de café). A 
ponderação pelo mix de produto final produzido na unidade tem relevância pois uma determinada 

referência pode incorporar em número diferente vários modelos de electrodomésticos, sendo que os 

valores de produção dos mesmos podem também variar bastante (utilizando novamente o exemplo 

de um parafuso, este pode ser incorporado na máquina A em 10 unidades e incorporado na máquina 

B em 20 unidades, mas a máquina A representa 75% da produção e a máquina B apenas 25%, o 

que resultaria num factor de incorporação de 12,5, que seria multiplicado pelo custo de aquisição de 

uma unidade para posterior pontuação da alternativa no critério Valor da Referência).  
§ Volume de cada unidade da referência 
Um maior volume implica um custo de manutenção em stock superior e uma maior ocupação do 

espaço de armazenagem, que é crítico. 

As dimensões não restritivas irão integrar o modelo.  

5.6 Descritores de desempenho para as dimensões a considerar no modelo 

Na Tabela 13 estão presentes os descritores de desempenho para as dimensões que irão integrar o 
modelo (as dimensões consideradas anteriormente como não restritivas). 



42 
 

Tabela 13 - Descritores de Desempenho para as Dimensões que integram o Modelo de Apoio à Decisão 

Dimensão Descritor de Desempenho 

Quantidade 
de consumo 
da referência 
(análise ABC) 

A, B ou C, de acordo com o resultado da análise ABC em quantidade consumida 

Frequência 
de consumo 
da referência 
(análise XYZ) 

X, Y ou Z, de acordo com o resultado da análise XYZ em frequência de consumo 

Qualidade 
dos artigos do 
fornecedor 

Percentagem média de unidades com problemas de qualidade por encomenda (de 0 a 32%).  

Quantidade 
económica de 
encomenda 

N0 – A quantidade ótima não implica a manutenção de stock 
N1 – A quantidade ótima de encomenda implica a manutenção de stock 

Evento de 
obsolescência 
da referência 

N0 – Perspetiva-se a possível ocorrência do evento de obsolescência no horizonte temporal 
considerado 
N1 – Não se perspetiva a ocorrência do evento de obsolescência no horizonte temporal 
considerado 

Custo de 
aquisição da 
referência 

Valor monetário de aquisição da referência em causa x factor de incorporação ponderado pelo 
mix de produto acabado da unidade 

Volume de 
cada unidade 
da referência 

N0 – Elevado volume (unidade mínima de movimentação: palete) 

 
N1 – Médio volume (unidade de mínima de movimentação: caixa de cartão standard; aprox. 
40cmx60cm) 

 
N2 – Baixo volume (unidade mínima de movimentação: “caixa braun”; aprox. 15cmx20cm) 

 

5.7 Conclusão 

No final deste capítulo foi possível estruturar o problema em estudo e o modelo, resultando numa 

identificação das dimensões que irão integrar o modelo, sob a forma de critérios. Foram ainda 

associados descritores de desempenho aos critérios, de modo a que esteja claro o que estes 

compreendem e de que forma o desempenho das alternativas pode ser avaliada nos mesmos.  
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6. Construção do Modelo de Avaliação 

6.1 Introdução 

Nas próximas secções deste capítulo é construído o modelo, com base nas dimensões-chave 

anteriormente definidas, que indica se uma dada referência deve ou não ser mantida em inventário. Este 
modelo será construído com base nas preferências do decisor do processo, o responsável do 

departamento de aprovisionamento e planeamento. 

Na primeira secção do capítulo, a secção 6.2, é compreendida a influência dos critérios que integram o 

modelo na decisão final, a que se segue a estruturação destes critérios na secção 6.3, para permitir 

avaliar as alternativas. Estas últimas são apresentadas na secção 6.4, sendo posteriormente pontuadas 

na secção 6.5, através da construção de escalas de valor para os critérios. 

A ponderação dos critérios acontece na secção 6.6, sendo crucial definir na secção 6.7 o valor para a 

fronteira a nível de pontuação global na decisão de manutenção ou não da referência em armazém. 
O capítulo termina com uma análise de sensibilidade e robustez, respetivamente nas secções 6.8 e 6.9, 

por forma a testar a solidez das recomendações a apresentar ao decisor. 

Em forma de conclusão, a secção 6.10 apresenta os resultados da aplicação do modelo ao conjunto de 

alternativas consideradas. 

6.2 Influência das dimensões não restritivas na decisão 

As alternativas a considerar no modelo têm de ser avaliadas, em primeira instância, em relação às 

dimensões restritivas, que atuam como regras de filtragem, uma vez que são aspectos que não são 

compensatórios. Todas as demais dimensões que figuram no modelo são compensatórias, pois para a 

avaliação de uma dada alternativa, um bom desempenho num critério pode compensar um mau 

desempenho num outro critério. A avaliação a nível das dimensões não restritivas permite definir se para 

uma dada alternativa pode ser tida em consideração a possibilidade de a mesma não ser mantida em 

inventário. Assim sendo, apenas as alternativas que respeitam os critérios de aceitação definidos nestas 

dimensões podem ser consideradas no modelo. 
Definiu-se a priori que alternativas com pontuações globais mais elevadas são mais suscetíveis de ser 

mantidas em stock, em detrimento de alternativas com pontuações globais mais baixas (Figura 23). Terá 

de ser, posteriormente, definida a fronteira em termos de valor de pontuação global, que determina se a 

MP deve ser armazenada ou adquirida just-in-time. 
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A medida em que as dimensões não restritivas afetam a decisão de manter ou não uma dada referência 
em armazém está esquematizada na Figura 24, sendo que são estas as dimensões (não restritivas) que 

irão integrar o modelo. Esta estruturação auxilia a construção do modelo, uma vez que nos indica em 

que polo do critério é que deve estar a referência superior e a referência inferior de ponderação. Por 

exemplo, no caso do critério volume da referência, a referência inferior nesse critério é o valor máximo 

de volume, uma vez que um volume elevado identifica-se com a decisão de não manter a referência em 

inventário (decisão associada a uma pontuação global da alternativa mais baixa).  

6.3 Estruturação do Modelo 

O primeiro passo na estruturação do modelo foi organizar as dimensões definidas anteriormente sob a 

forma de uma árvore de valor no software M-MACBETH (Figura 25), tendo sido identificados os critérios 

de avaliação a vermelho. 

 

 

 

Figura 25 - Organização das Dimensões (em Árvore) 
no Software M-MACBETH 

Figura 26 - Abreviaturas Utilizadas para os 
Nomes dos Critérios no Software M-MACBETH 

De seguida, foram definidas as propriedades de cada critério, tendo sido utilizada a base de comparação 

“níveis qualitativos de performance” para os critérios Quantidade Consumida (Figura 27), Frequência de 

Consumo, Quantidade Económica Encomenda, Evento Obsolescência e Volume. Para o critério Custo 

de Aquisição foi utilizada a base de comparação “níveis quantitativos de performance”, tendo sido 

definidos níveis de valor de aquisição da referência enquadrados com o universo de valores de aquisição 

Custo Elevado 

Manter em 
Armazém 

Não manter 
em Armazém 

Baixo Consumo 

Frequência Elevada 

Consumo Elevado 

Volume Elevado 

Risco Obsolescência 

Frequência Baixa 

QEE Elevada 

Problemas Qualidade 

Figura 24 - Impacto das dimensões consideradas na decisão de manter ou não uma MP em armazém 
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(multiplicados pelo factor de incorporação ponderado pelo mix de produto acabado produzido) que é 
possível encontrar no portefólio de referências aprovisionadas pela Empresa X. A base de comparação 

“níveis qualitativos de performance” também foi utilizada para o critério Qualidade dos Artigos (sendo os 

níveis definidos 0%, 4%, 8%, 12%, 16%, 20%, 24%, 28% e 32%), tendo-se considerado que o máximo 

que se poderia alguma vez registar na média (não numa encomenda isolada) de percentagem de 

problemas de qualidade nas encomendas de uma dada referência seria de 32%. 

Foram ainda definidos os níveis superiores (a verde) e inferiores (a azul) para os níveis de performance 

nos critérios, sendo que as referências superiores foram atribuídas ao nível no critério mais favorável à 
decisão de manutenção em stock, enquanto que as referências inferiores foram atribuídas ao nível mais 

favorável à decisão de não manter a referência em inventário. Em anexo é possível visualizar as imagens 

referentes à propriedades introduzidas no software M-MACBETH para todos os critérios (à semelhança 

da Figura 27, para o critério Quantidade Consumida). 

 
Figura 27 - Critério Quantidade Consumida no Software M-MACBETH 

 

As referências de ponderação obtidas para os diferentes critérios estão representadas na Figura 28. 

 

 

 

 
Figura 28 - Referências de Ponderação para 
os Critérios no Software M-MACBETH 

Figura 29 - Pontuações de Referência no software M-
MACBETH 

As pontuações de referência utilizadas foram, por defeito, 0 para a referência tudo inferior (pior nível de 

desempenho) e 100 para a referência tudo superior (melhor nível de desempenho possível) (Figura 29). 

6.4 Alternativas 

Após um processo de seleção criteriosa, em conjunto com o responsável pelo Departamento de 

Aprovisionamento e Planeamento e com a equipa de planeadores, foi selecionado um conjunto de 6 
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referências representativas do conjunto total de referências aprovisionadas. O departamento de compras 
foi também envolvido no processo. 

A caracterização das 6 alternativas consideradas neste modelo, em relação aos vários critérios, está 

representada na Tabela 14. O enquadramento das alternativas nos níveis qualitativos definidos para os 

critérios Quantidade Económica de Encomenda, Evento de Obsolência e Volume foi realizado pelo 

responsável do departamento e pela equipa de planeadores. A avaliação no critério Qualidade dos 

Artigos foi levada a cabo em conjunto com o Departamento de Qualidade. A análise ABC e XYZ foi 

levada a cabo com os critérios anteriormente utilizados e definidos, respetivamente, na Tabela 10 e na 
Tabela 11. 

É de notar, que estas alternativas foram previamente avaliadas ao nível das dimensões restritivas, cujos 

critérios de aceitação para que a alternativa possa ser considerada no modelo são: 

1) Prazo	de	Entrega	Acordado	com	o	Fornecedor + Prazo	de	Produção

≤ Prazo	de	Entrega	ao	Cliente 

(9) 

2) Prazo	de	Entrega	Acordado	com	o	Fornecedor + Variabilidade	Máxima	Registada

+ Prazo	de	Produção ≤ Prazo	de	Entrega	ao	Cliente 

(10) 

3) A frequência de entrega do fornecedor garante a entrega just-in-time.  

4) A quantidade mínima de encomenda permite ordens de encomenda ao fornecedor da 

quantidade necessária apenas para uma qualquer ordem de encomenda do cliente. 

 

 

Todas as referências aqui representadas (Tabela 14) cumprem os 4 critérios de aceitação acima 

definidos. 
Tabela 14 - Caracterização das Alternativas em Relação aos Vários Critérios 

Alternativa       

Referência 104834 87191 87183 96641 94571 90486 

Descrição* Botão 
Cromado Haste Inox Painel 

Comando 
Caixa 

Colorida 

Capa 
Tábua 

Amarelo 
Instruções 

Fornecedor ** 10538 8122 4473 8965 5592 8510 

Tipo de Artigo 30 - Peças 
Plásticas 

36  - Peças 
metálicas 

40  - 
Componen

tes 
elétricos 

60 - Base 
embalame

nto 
 

62  - 
Suporte 

embalame
nto 

70  - 
Documenta

l 

Critério 
Quantidade 
Consumida 

C A B A C B 

Critério 
Frequência de 

Consumo 
Z X Y X Y Z 

Critério 
Qualidade dos 

Artigos 
15% 1% 7% 3% 6% 2% 

(continua) 
 
 

6 1 5 4 3 2 
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Tabela 14 - Caracterização das Alternativas em Relação aos Vários Critérios (continuação) 
Critério 

Quantidade 
Económica de 

Encomenda 

0 
A QEE não 
implica a 

manutençã
o de stock 

0 
A QEE não 
implica a 

manutençã
o de stock 

0 
A QEE não 
implica a 

manutençã
o de stock 

1 
A QEE 

implica a 
manutençã
o de stock 

0 
A QEE não 
implica a 

manutençã
o de stock 

1 
A QEE 

implica a 
manutençã
o de stock 

Critério Evento 
de 

Obsolescência 

1 
Não se 
prevê 

ocorrência 
do evento 
obsolência 

1 
Não se 
prevê 

ocorrência 
do evento 
obsolência 

1 
Não se 
prevê 

ocorrência 
do evento  
obsolência 

0 
Possível 

ocorrência 
do evento 
obsolência 

1 
Não se 
prevê 

ocorrência 
do evento 
obsolência 

0 
Possível 

ocorrência 
do evento 
obsolência 

Critério Custo 
de Aquisição 

0,188€ 
(factor 
incorporação=1) 

0,231€ 
(factor 
incorporação=1) 

17,399€ 
(factor 
incorporação=1) 

1,92€ 
(factor 
incorporação=1) 

5,32€ 
(factor 
incorporação=1) 

1,512€ 
(factor 
incorporação=1) 

Critério Volume 
2 

Baixo 
Volume 

(caixa braun) 

2 
Baixo 

Volume 
(caixa braun) 

1 
Médio 

Volume 
(caixa cartão 

standard) 

0 
Elevado 
Volume 
(palete) 

1 
Médio 

Volume 
(caixa cartão 

standard) 

1 
Médio 

Volume 
(caixa cartão 

standard) 
* A descrição dos artigos foi simplificada de modo a não identificar as marcas clientes da Empresa X ou qualquer 
outro dado que colocasse questões de confidencialidade. 
**O nome comercial do fornecedor não pode ser colocado nesta tabela por questões de confidencialidade, apenas 
a referência interna atribuída pela Empresa X aos fornecedores. 
 
As alternativas e respetivos desempenhos foram assim introduzidas no modelo, através das janelas 

representada na Figura 30. 

 
 

Figura 30 Introdução das Alternativas no Software M-MACBETH 

6.5 Construção de Escalas de Valor e Pontuação das Alternativas nos Critérios 

Para cada critério terá de ser preenchida uma matriz, de acordo com os julgamentos qualitativos do 
decisor, para permitir que as alternativas sejam pontuadas nos critérios (Figura 31). Nesta matriz é 

requerido ao decisor que compare as diferenças de atratividade entre os vários níveis de desempenho 

que uma alternativa pode apresentar no critério. O software deteta quando são introduzidos julgamentos 

inconsistentes, sugerindo alterações para que a matriz se torne consistente. 

Na Figura 31 é pedido ao decisor que compare a diferença de atratividade entre uma alternativa cujo 

desempenho no critério quantidade consumida corresponde ao nível A (resultado da análise ABC), com 

uma alternativa que apresente desempenho correspondente ao nível B, e entre uma alternativa no nível 
de desempenho A com outra com desempenho correspondente ao nível C. É ainda pedido ao decisor 

que indique a diferença de atratividade entre uma alternativa com desempenho B no critério em questão 

e outra com desempenho C. 
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Figura 31 - Matriz de Julgamentos para o Critério Quantidade Consumida no Software M-MACBETH 
Quando a matriz se encontra preenchida é então possível gerar uma escala de valor no critério, sendo 

possível visualizar as diferenças quantitativas entre níveis. Na ferramenta “Termómetro” as pontuações 

dos níveis podem ser ajustados pelo decisor, dentro do intervalo que respeita as diferenças de 

atratividade indicadas na matriz de julgamentos.  
Os julgamentos qualitativos indicados pelo decisor estão representados nas matrizes de julgamentos 

que se encontram nas figuras seguintes (Figura 32, Figura 33, Figura 34, 

Figura 35, Figura 36, Figura 37 e Figura 38). 

Nestas figuras já é visível a escala gerada pelo método MACBETH com os 
ajustes realizados, em alguns casos, com decisor na ferramenta 

“Termómetro” do software (Figura 32). Os valores sugeridos pelo software 

foram sempre arredondados para números inteiros. 
 
 
 

 
 
 
Figura 32 - Matriz e Termómetro 
Critério Quantidade Consumida 
no Software M-MACBETH 
 
 

  
Figura 33 - Matriz Critério Frequência 
Consumo no Software M-MACBETH 

Figura 34 - Matriz Critério Qualidade dos Artigos 
Software M-MACBETH 

 
Para os critérios Quantidade Económica de Encomenda (Figura 35) e Evento de Obsolescência (Figura 

36) não seria necessário introduzir julgamentos qualitativos do decisor, uma vez que tinham sido 

definidos apenas dois níveis de referência, a que por defeito é atribuída no software a pontuação máxima 
de 100 ao nível superior e a pontuação mínima de 0 ao nível inferior (anteriormente validadas). Contudo, 

o decisor quantificou a diferença de atratividade entre os dois níveis. 



49 
 

  
Figura 35 - Matriz Critério Quantidade Económica 
de Encomenda no Software M-MACBETH 

Figura 36 - Matriz Critério Evento Obsolescência 
no Software M-MACBETH 

 

A matriz de julgamentos para o critério Custo de Aquisição está representada na Figura 37 e para o 

critério Volume na Figura 38. 

 
Figura 37 - Matriz e Termómetro Critério Custo de Aquisição no Software M-MACBETH 

 
Figura 38 - Matriz Critério Volume MP no Software M-MACBETH 

6.6 Ponderação dos Critérios 

A matriz de ponderação de critérios do software M-MACBETH (Figura 39) será também preenchida de 
acordo com os julgamentos qualitativos do decisor, numa sessão em que o facilitador pede ao decisor 

que ordene as alternativas fictícias introduzidas (com nomes correspondentes aos critérios 

considerados, sendo que cada uma das alternativas apresenta o desempenho correspondente ao nível 

superior no critério homónimo e desempenhos correspondentes ao nível inferior nos restantes critérios) 

por ordem de importância. Existe ainda uma alternativa fictícia de nome [tudo inf.] que apresenta 

desempenho correspondente ao nível inferior em todos os critérios. 

De seguida o facilitador questiona o decisor sobre as diferenças de atratividade (extrema, muito forte, 
forte, moderada, fraca, muito fraca ou nula) entre as alternativas fictícias, previamente ordenados (Figura 

39). O software deteta quando são introduzidos julgamentos inconsistentes, sugerindo alterações para 

que a matriz se torne consistente. 
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Figura 39 - Matriz de Julgamentos para Ponderação de Critérios no Software M-MACBETH 
 

Aquando do preenchimento da matriz, o decisor é confrontado com alternativas fictícias (utilizou-se para 

a designação destas alternativas a mesma designação dos critérios apresentadas entre parênteses 

retos), sendo que essas alternativas apresentam o desempenho correspondente ao nível superior 

(melhor desempenho possível) no critério pelo qual são designadas e nos restantes critérios apresentam 

o desempenho correspondente ao nível inferior (pior desempenho possível). Na  Figura 40 e na Figura 
41 estão representados dois exemplos, na primeira para uma alternativa que apresenta o nível superior 

no critério qualidade e o nível inferior nos restantes e na segunda para uma alternativa que apresenta o 

nível superior no critério evento de obsolescência e o nível inferior nos restantes.  

 

 

 
Figura 40 - Referências de Ponderação no 
Software M-MACEBTH (Critério Qualidade) 

 Figura 41 - Referências de Ponderação no 
Software M-MACEBTH (Critério Evento de 
Obsolência) 

Após ter sido realizada a sessão com o decisor (foi dividida em vários momentos devido à agendada do 

mesmo), tendo sido corrigidas as inconsistências quando detetadas pelo software, obteve-se a seguinte 

matriz de julgamentos (Figura 42), na figura já com os pesos dos critérios obtidos. 
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Figura 42 - Matriz de Julgamentos Preenchida para Ponderação de Critérios no Software M-MACBETH 
Foi ainda proposto ao decisor, no histograma que o software disponibiliza com os valores dos pesos dos 
critérios, o ajuste destes valores, dentro do intervalo permitido por forma a respeitar a compatibilidade 

com a matriz de julgamentos de ponderação anteriormente preenchida (Figura 43). O decisor realizou 

alguns ajustes aos valores apresentados, tendo os mesmos sido de seguida arredondados para números 

inteiros. Os valores finais obtidos para os pesos estão representados na Figura 44. 

 
 

 
 

É de referir que não se considerou pertinente a ponderação dos critérios de forma hierárquica, tendo a 

ponderação simples sido considerada adequada (Figura 45). 

Figura 43 - Histograma com os Pesos dos 
Critérios e Respetivos Limiares no 
Software M-MACBETH 
 

Figura 44 - Histograma com os Pesos dos 
Critérios Arredondados no Software M-
MACBETH 
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Figura 45 - Árvore de Valor com os Pesos dos Critérios em Evidência no Software M-MACBETH 
 

A tabela de pontuações por critério e global das alternativas (com a pontuação máxima e mínima 

definida, respetivamente 100 pontos e 0 pontos, correspondentes ao melhor nível de desempenho e ao 

pior nível de desempenho), tendo em conta os pesos dos critérios está representada na Figura 46. 

 

 
Figura 46 - Tabela de Pontuações no Software M-MACBETH 
 
 

A ordenação das alternativas em cada critério é visível na Figura 

47. 

 
 
 
Figura 47 - Tabela de Ordenações das Alternativas no Software M-
MACBETH 
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6.7 Definição de Fronteira entre Classes 

Nesta fase do processo de construção do modelo de análise multicritério de decisão torna-se crucial 

definir uma fronteira entre classes, que estabeleça para que valor de pontuação global a decisão em 

relação a uma alternativa deixe de ser o não armazenamento da referência e se torne a manutenção em 

inventário da mesma. 

A metodologia para estabelecer esta fronteira baseia-se na identificação de perfis de referência, 
definidos com base nos níveis de desempenho em todos os critérios de avaliação considerados no 

modelo, estando a fronteira localizada no ponto em que o decisor hesita em relação a que classe o perfil 

deve pertencer (Bana e Costa and Oliveira 2002). 

Podem ser utilizados dois procedimentos alternativos, uma abordagem bottom-up ou top-down, devendo 

ser consideradas simultaneamente para uma validação mais sólida do resultado obtido. 

Na abordagem bottom-up inicialmente é atribuída a pontuação mínima em todos os critérios ao perfil 

(estando inequivocamente definida a classe a que o mesmo pertence), sendo que depois em cada fase 

é selecionado um critério no qual a pontuação é aumenta do nível mínimo para o máximo. Este 
procedimento é aplicado progressivamente, até ao ponto em que o decisor, ou grupo de decisores, 

coloca o perfil na classe seguinte. Neste ponto, a pontuação no último critério em que se verificou 

alteração é diminuída até que o decisor hesite na classe a que o perfil deve pertencer. A fronteira 

encontra-se neste ponto, sendo o seu valor igual à pontuação global do perfil com estas características 

(Bana e Costa and Oliveira 2002). 

A abordagem top-down segue um protocolo inverso à abordagem bottom-up, uma vez que no ponto de 

partida é atribuída a pontuação máxima ao perfil em todos os critérios e nas fases seguintes, critério a 
critério, a pontuação do perfil é alterada do nível máximo para o mínimo, até ao momento que o decisor 

identifica uma alteração na classe a que o mesmo pertence. A pontuação deste último critério, que tinha 

visto a sua pontuação alterada para o nível mais baixo, é agora progressivamente aumentada até que o 

decisor considere uma alteração de classe. Está assim encontrada a fronteira entre classes pela 

abordagem top-down (Bana e Costa and Oliveira 2002). 

Este procedimento, utilizando tanto a abordagem bottom-up como top-down, pode ser aplicado várias 

vezes com diferentes combinações na ordem de alteração dos critérios, podendo ser obtidos valores 

diferentes para o valor da pontuação global da fronteira. Neste caso, deve ser discutido com o decisor o 
porquê destas discrepâncias, para que seja definido o valor da pontuação global para a fronteira.  

Na Tabela 15 estão esquematizadas as várias fases do procedimento seguido com o decisor para definir 

a fronteira, em termos de pontuação global do perfil, entre a decisão de manter ou não manter uma dada 

matéria-prima em inventário (seguindo uma abordagem bottom-up). 

 

Nota: a ordem utilizada para os critérios foi a ordem de introdução dos critérios no software, poderia ter 

sido utilizado outro critério, tal como a ordenação por peso dos critérios.  
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Tabela 15 - Definição de Fronteira entre Classes (Abordagem Bottom-Up) 

Abordagem Bottom-Up 

Não manter em armazém Não manter em armazém 

  
Não manter em armazém Não manter em armazém 

 

Manter em armazém Não manter em armazém 
 

  
Perfil Fronteira (Pontuação Global) = 45.42 pontos 

 
 
Neste procedimento, seguindo a ordem de alteração nos critérios e uma abordagem bottom-up, obteve-

se o valor de 49.3 pontos para a pontuação global da alternativa na fronteira. Seguindo a mesma ordem 

de alteração de critérios, repetiu-se o procedimento, agora com uma abordagem top-down (Figura 48). 
Nos procedimentos seguintes será colocado apenas o resultado obtido após a última iteração e não 

todas as fases do processo (para que não se torne demasiado extenso). 
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Figura 48 - Definição de Fronteira entre Classes (Abordagem Top-Down) 

Abordagem Top-Down 

Perfil Fronteira (Pontuação Global) = 46.47 pontos 

 
 
As pontuações obtidas com as duas abordagens foram semelhantes (45.42 e 46.47 pontos). Procedeu-

se novamente a uma análise da localização da fronteira entre as classes, invertendo agora a ordem de 

alteração da pontuação nos critérios (Figura 49 e Figura 50). 
Figura 49 - Definição de Fronteira entre Classes (Abordagem Bottom-Up) (com ordem de alteração invertida) 

Abordagem Bottom-Up 

Perfil Fronteira (Pontuação Global) = 45.32 pontos 
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Figura 50 - Definição de Fronteira entre Classes (Abordagem Top-Down) (com ordem de alteração invertida) 

Abordagem Top-Down 

Perfil Fronteira (Pontuação Global) = 39.63 pontos 

 
 
Os valores obtidos para o valor da fronteira em termos de pontuação global, 

com a ordem dos critérios invertida, foram no procedimento bottom-up e top-

down, respetivamente, 45.32 e 39.63 pontos. 

Não se procedeu à realização de mais análises com diferentes ordens para a 

alteração dos critérios, uma vez que ao longo do processo o decisor foi-se 

familiarizando com o procedimento de definição de fronteira entre classes e 

considerou que na última iteração (em que se obteve o valor de 39.63 pontos 
para a fronteira), conseguimos definir um perfil de fronteira preciso. Definiu-se 

assim o valor de 39.63 para a fronteira entre a decisão de manutenção ou não 

de uma dada referência em inventário. 

Com o valor de 39.63 pontos definido para a fronteira entre classes, a decisão 

seria de não manter em armazém as referências representadas pela opção 6, 

sendo as restantes armazenadas (Figura 51). As alternativas que se encontram 

mais próximas do valor definido para a fronteira devem ser analisadas com 

especial cuidado, neste caso a opção 5, embora seja de referir que não existe 
nenhuma alternativa com uma pontuação global muito próxima do valor da 

fronteira.  
 

6.8 Análise de Sensibilidade 

Nos métodos de análise multicritério decisão, pelo processo de recolha e avaliação de preferências, 
diferenças de atratividade e juízos de valor do decisor, deve-se assumir um grau de incerteza na 

ponderação dos critérios. O peso de cada critério não pode assim ser considerado um valor fechado, 

Figura 51 - Termómetro Global com as Pontuações Globais 
Obtidas pelas Alternativas no Software M-MACBETH 
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mas sim um intervalo possível de valores. O software M-MACBETH indica até o intervalo no qual é 
possível variar os pesos dos critérios, continuando a respeitar a matriz de julgamentos do decisor (Figura 

43). 

A análise de sensibilidade é conduzida com o objetivo de avaliar as alterações que podem surgir nas 

recomendações do modelo, quando se varia o peso atribuído a cada um dos critérios, mantendo as 

relações de proporcionalidade com os restantes pesos. O software M-MACBETH tem uma ferramenta 

que desenvolve esta análise para cada um dos critérios.  

Em suma, nesta análise deve ser dado especial enfoque às alternativas que se encontram nas 
proximidades da fronteira, para perceber se uma alteração no peso dos critérios pode alterar 

recomendação da decisão de manutenção ou não destas referências em inventário. A análise considera 

apenas possível a variação do peso dos critérios dentro do intervalo em que a matriz de julgamentos do 

decisor não é alterada, uma vez que o decisor não considerou razoável a alteração da mesma. 

No gráfico que o software nos apresenta (Figura 52), podemos selecionar apenas as alternativas que se 

aproximam ou cruzam a linha da fronteira, dentro da janela de alteração possível no peso do critério 

(Figura 53). É ainda possível observar intersecções entre alternativas (mais relevante num problema de 

escolha de opções, do que neste caso). 

  
Figura 52 - Análise de Sensibilidade ao Peso do 
Critério Quantidade Consumida Software M-
MACBETH (1) 

Figura 53 - Análise de Sensibilidade ao Peso do 
Critério Quantidade Consumida Software M-
MACBETH com intervalo (2) 

 

Foi inserido no software M-MACBETH uma alternativa denominada fronteira, com o desempenho em 

cada critério correspondente ao desempenho do perfil fronteira, por forma a permitir avaliar a intersecção 

das alternativas com a fronteira. A pontuação global desta alternativa é 39.63 pontos, o valor definido 

para fronteira entre a decisão de manutenção ou não da referência em stock. 
Para facilitar a análise, pode ser selecionado na visualização apenas as alternativas que apresentam 

pontuação global mais próxima da pontuação global da fronteira. 
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Critério Quantidade Consumida 

  
Figura 54 - Análise de Sensibilidade ao Peso do Critério Quantidade Consumida Software M-MACBETH (3) 
Dentro do intervalo em que é possível variar os pesos dos critérios, continuando a respeitar a matriz de 

julgamentos do decisor, uma alteração no peso do critério quantidade consumida provoca uma 

intersecção entre a alternativa 5 e a fronteira, ou seja, a decisão em relação a esta alternativa poderia 

ser alterada. A opção 1 também está muito próxima de uma intersecção. 
Critério Frequência de Consumo Critério Qualidade 

  
Figura 55 - Análise de Sensibilidade ao Peso do 
Critério Frequência de Consumo Software M-
MACBETH 

Figura 56 - Análise de Sensibilidade ao Peso do 
Critério Qualidade Software M-MACBETH 
 

Critério Quantidade Económica de Encomenda Critério Evento de Obsolescência 

  
Figura 57 - Análise de Sensibilidade ao Peso do 
Critério Quantidade Económica de Encomenda 
Software M-MACBETH 

Figura 58 - Análise de Sensibilidade ao Peso do 
Critério Evento de Obsolescência Software M-
MACBETH 
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Critério Custo de Aquisição Critério Volume 

  
Figura 59 - Análise de Sensibilidade ao Peso do 
Critério Custo de Aquisição Software M-MACBETH 

Figura 60 - Análise de Sensibilidade ao Peso do 
Critério Volume Software M-MACBETH 

No caso dos restantes critérios (Frequência de Consumo, Qualidade, Quantidade Económica de 

Encomenda, Evento de Obsolência, Valor e Volume), dentro do intervalo em que é possível variar os 
pesos dos critérios, de modo a respeitar a matriz de julgamentos do decisor, uma alteração no peso do 

critério não altera a decisão de manutenção ou não das referências em stock. Uma vez que, tal como é 

visível nas figuras acima (Figura 55, Figura 56, Figura 57, Figura 58, Figura 59 e Figura 60) não existe 

dentro do referido intervalo interseção entre as alternativas e alternativa que representa o perfil fronteira, 

embora em alguns casos esta intersecção com as alternativas 1 e 5 esteja próxima do referido intervalo.  

Em suma, a recomendação relativamente à decisão de manutenção ou não das referências em armazém 

não se coloca em causa, excepto no caso da alternativa 5 que poderia variar com uma alteração no peso 

do critério Quantidade Consumida, sem alterar a matriz de julgamentos do decisor. A decisão em relação 
à alternativa 1, embora esta esteja numa posição mais frágil, não é colocada em causa, sem que os 

julgamentos do decisor deixem de ser respeitados (uma variação pequena no peso dos critérios poderia 

alterar a decisão em relação a esta alternativa, mas obrigava a uma alteração na matriz de julgamentos, 

o que não foi considerado exequível pelo decisor). 

6.9 Análise de Robustez 

A análise de robustez avalia a atratividade global das alternativas, tendo em conta a incerteza nos 

julgamentos recolhidos para a construção do modelo. São analisados os impactos nos resultados 

globais, aquando da variação simultânea dos coeficientes de ponderação dos critérios e das pontuações 

das alternativas nos critérios de avaliação. As alternativas são comparadas com o objetivo de encontrar 

relações de dominância. Neste modelo só tem sentido comparar as várias opções com o perfil de 

fronteira, uma vez que não é necessário comparar as alternativas entre si, pois não se pretende escolher 

a melhor ou ordená-las, mas sim dividi-las em duas classes tendo por base o perfil fronteira. 

Esta análise tem assim um carácter mais abrangente, quando comparada com a análise de 
sensibilidade, que avalia apenas o impacto na pontuação global das alternativas da alteração isolada do 

peso de um determinado critério, mantendo as relações de proporcionalidade com os restantes pesos. 

O software utiliza os seguintes símbolos, na comparação entre cada par de alternativas (Bana e Costa, 

De Corte, and Vansnick 2003): 
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 Dominância: Para que uma alternativa X domine uma alternativa Y, a pontuação da alternativa 
X não pode ser inferior à pontuação da alternativa Y em nenhum critério, sendo que, em pelo 

menos um critério, tem de ser superior. Os pesos dos critérios não influenciam este tipo de 

dominância. 

 Dominância Aditiva: Para que uma alternativa X domine aditivamente uma alternativa Y, tem 

de ser sempre globalmente mais atrativa do que esta, aquando da aplicação do modelo aditivo 

na presença de um conjunto de restrições na informação, ou seja, tendo em conta as 

variações nos parâmetros do modelo de avaliação (coeficientes de ponderação dos critérios 
e pontuações das alternativas). 

? Falta de dominância: Quando não se verifica nenhuma das duas situações anteriores, ou seja, 

quando não existe dominância de uma alternativa em relação a outra. 

É ainda importante esclarecer os seguintes conceitos, que se constituem como parâmetros a considerar 

aquando da análise de robustez pelo software (Bana e Costa, De Corte, and Vansnick 2003). 

o Informação Ordinal: Informação relativa à ordem das opções, não tendo em conta diferenças de 

atratividade. 

o Informação MACBETH: Informação relativa aos juízos de valor semânticos do decisor, 
introduzidos no modelo. Não tem em conta qualquer escala numérica compatível com os juízos 

introduzidos. 

o Informação Cardinal: Informação relativa à escala específica introduzida no modelo, validada 

pelo decisor. 

Pode ser associado um valor de incerteza à escala, em percentagem do intervalo de referência 

(neste caso, dos 0 aos 100 pontos). A variação no peso do critério i, pela associação de uma 

incerteza c, é representada por: 𝑘𝑖(1 − 𝑐) ≤ 𝑘𝑖 ≤ 𝑘𝑖(1 + 𝑐). 

Esta informação pode ser organizada em duas secções: 
o Informação Local: Informação específica do critério, que permite considerar a incerteza 

associada a cada critério. 

o Informação Global: Informação relativa à ponderação do modelo, permite-nos alterar a incerteza 

associada aos coeficientes de ponderação de todos os critérios. 

Caso se verifique incerteza no desempenho de uma dada alternativa num critério, pode ser inserida no 

modelo esta informação, colocando-se inclusive o intervalo possível de variação do desempenho (no 

caso de níveis qualitativos de performance). 

 
Procedeu-se assim a uma análise de robustez, no software M-MACBETH, ao modelo desenvolvido e 

alternativas consideradas, considerando também uma alternativa correspondente ao perfil de fronteira. 

Não sendo este um problema de escolha de uma alternativa em detrimento de um conjunto de 

alternativas, mas sim de alocação de alternativas a duas classes (manutenção ou não manutenção em 

armazém), não faz sentido na análise de robustez comparar as várias alternativas. Devem ser sim 

comparadas todas as alternativas com a alternativa que representa o perfil de fronteira. 

Numa primeira abordagem, considerando apenas a opção ordinal, tanto a nível de informação local, 
como global (Figura 61), não se estabelece qualquer relação de dominância com o perfil fronteira. 
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Figura 61 - Análise de Robustez no Software M-MACBETH (1) 
 

De seguida, foi também selecionada a opção MACBETH a nível local (Figura 62) não se verificando 

alteração nas relações de dominância com o perfil fronteira. Posteriormente, foi selecionada a opção 

MACBETH a nível global (Figura 63), sendo que as relações de dominância relevantes que surgiram 
foram a dominância aditiva da alternativa 2 e da alternativa 4 sobre a alternativa que representa o perfil 

fronteira. 

Ao selecionar a informação cardinal, tanto a nível local como global, com uma variação de +/- 1% todas 

as alternativas, à exceção da alternativa 5 e 6, dominaram a fronteira (Figura 64). A fronteira domina 

aqui, aditivamente, a alternativa 6. Com uma variação de +/- 3%, a alternativa 1 deixa de dominar o perfil 

fronteira (Figura 65). Não se prosseguiu com a análise, uma vez que se considerou que uma variação 

com uma amplitude superior a +/- 3% já não seria razoável (seria uma amplitude demasiado grande de 
variação). 

  
Figura 62 - Análise de Robustez no Software M-
MACBETH (2) 

Figura 63 - Análise de Robustez no Software M-
MACBETH (3) 
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Figura 64 - Análise de Robustez no Software M-
MACBETH (4) 

Figura 65 - Análise de Robustez no Software M-
MACBETH (5) 

 
A análise de robustez valida assim as recomendações do modelo, que definem que a referência 

representada pela alternativa 6 não deve ser mantida em stock, ao contrário das restantes, que devem 

ser armazenadas. Contudo, esta análise reforça as conclusões da análise de sensibilidade, na medida 

em que a decisão em relação às alternativas 1 e 5, sobretudo em relação à alternativa 5, não é sólida, 
podendo ser colocada em causa. 

6.10 Conclusão 

Concluindo, depois de construído e aplicado o modelo, para a fronteira definida, as recomendações a 

endereçar ao decisor indicam a manutenção em inventário das referências representadas pelas 

alternativas 1, 2, 3, 4 e 5. A referência representada pela alternativa 6 não deve ser armazenada, 
devendo ser encomendada apenas aquando da colocação de uma ordem de encomenda pelo cliente de 

um produto que a incorpore. As análises de sensibilidade e de robustez mostram alguma fragilidade da 

decisão em relação à alternativa 5, pelo que esta teria de ser analisada com especial cuidado por parte 

do decisor (não foi identificada mais nenhuma alternativa em que recomendação em relação à a decisão 

sofresse alterações, sem ser alterada a matriz de julgamentos do decisor, o que este não considerou 

razoável).  

Desde que cumpram os critérios de aceitação, o modelo construído pode ser aplicado a qualquer 
conjunto de alternativas para se definir se estas devem ou não ser mantidas em armazém, tendo por 

base o valor identificado para a fronteira entre classes.  
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7. Discussão Crítica de Métodos e Resultados 

7.1 Introdução 

Depois de construído o modelo, obtidas as pontuações globais para as alternativas, definida a fronteira 

entre classes que permite indicar a manutenção ou não das referências em inventário, e levada a cabo 
a análise de sensibilidade aos resultados obtidos é importante analisar de forma crítica o método utilizado 

e os resultados obtidos. 

Neste capítulo a secção 7.2 apresenta as críticas ao método utilizado, a secção 7.3 a crítica aos 

resultados obtidos e a secção 7.4 guia a implementação futura do modelo. A conclusão do capítulo está 

patente na secção 7.5. 

7.2 Críticas ao Método 

1) Uma das dificuldades sentidas na aplicação do método MACBETH, com o auxílio do software 

M-MACBETH, foi a impaciência do decisor face à extensão das comparações qualitativas que 

lhe são requeridas e à necessidade de correção de inconsistências. Em determinadas fases do 

processo o decisor manifestou-se cansado e já com dificuldade em distinguir em qual dos 7 

níveis possíveis se situava a diferença de atratividade entre duas alternativas fictícias, não 

compreendendo por vezes as inconsistências detetadas pelo software. Com a divisão deste 

processo em vários momentos, este obstáculo foi ultrapassado, uma vez que o decisor analisava 
novamente para a matriz e conseguia refletir melhor sobre as diferenças de atratividade entre 

as várias alternativas fictícias. 

2) O procedimento de definição da fronteira entre as duas classes consideradas neste modelo 

(manutenção e não manutenção da referência em inventário), apresentou-se também difícil de 

levar a cabo com o decisor, uma vez que este demonstrou alguma impaciência, por considerar 

demasiadas iterações no processo. 

3) Uma crítica às ferramentas disponibilizadas pelo software prende-se com a impossibilidade, na 

análise de sensibilidade, de observar graficamente a interseção da pontuação global de uma 
dada alternativa com as fronteiras do intervalo em que é possível variar o peso dos critérios, 

respeitando a matriz de julgamentos do decisor. O software está concebido para ser apenas 

possível intercetar qualquer par de alternativas, o que é adequado a problemas de escolha e 

seriação de alternativas, mas não para um problema com atribuição independente de 

alternativas a classes. Uma forma de contornar este problema passou pela inserção no sistema 

de uma alternativa denominada fronteira, com as características do perfil fronteira. 

4) A crítica anterior também se aplica à análise de robustez, pois num modelo em que o objetivo é 
atribuir as alternativas a classes e não a comparação entre as mesmas, a análise de robustez 

entre as alternativas não é adequada. Considerou-se também aqui uma alternativa 

correspondente ao perfil de fronteira para que esta análise se tornasse útil. 
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7.3 Resultados Obtidos 

Apesar de algumas dificuldades sentidas na construção do modelo, os resultados obtidos foram 

validados pelo decisor que considerou o modelo ajustado à realidade da empresa e ao contexto da 

decisão.  

O valor obtido para a pontuação global do perfil definido como fronteira está relativamente distante do 

valor de pontuação global das alternativas, o que permite um grau superior de certeza na recomendação 
a endereçar ao decisor para cada alternativa. Claro está que com a utilização do modelo para um 

conjunto alargado de referências aprovisionadas podem surgir casos em que haja alternativas com um 

valor global de pontuação muito próximo da fronteira. Esses casos teriam de ser analisados com especial 

cuidado, recorrendo a análises de sensibilidade e robustez. 

A análise de sensibilidade e  a análise de robustez levadas a cabo para o conjunto das 6 alternativas 

consideradas confirmaram que as recomendações a endereçar ao decisor são sólidas, embora indiquem 

que a alternativa 5 deve ser analisada com especial cuidado pelo decisor para validação da decisão. 

7.4 Aplicação Futura 

O modelo pode ser aplicado de forma autónoma na empresa, aquando da generalização à totalidade 

das referências aprovisionadas, pelas planeadoras sem necessidade de recurso ao software M-

MACBETH. É apenas necessária apenas a utilização de uma folha de cálculo Microsoft Excel para a 

obtenção da pontuação global de uma dada alternativa.  

A fórmula para a obtenção da pontuação global de uma opção, com os pesos obtidos com o modelo e 
pontuação atribuída aos níveis definidos para avaliar o desempenho das alternativas nos critérios, é a 

seguinte: 

(continua) 

 

Pontuação Global = 0.22*Q + 0.21*EO + 0.18*XYZ + 0.17*ABC + 0.11*QEE + 0.09*Vol + 0.02*Custo 

Se Pontuação Global < Fronteira => Não manter a MP em inventário 
Se Pontuação Global > Fronteira => Manter a MP em inventário 

Q – Pontuação obtida no Critério Qualidade,  
0%=0; 4%=21.05; 8%=42.11; 12%=52.63; 16%=63.16; 20%=73.68; 24%=84.21; 28%=94.74; 32%=100 
(Considerar linearidade entre os níveis para cálculo da pontuação de valores intermédios) 
_________________________________________________________________________________ 
EO – Pontuação obtida no Critério Evento Obsolência,  
1 (não se prevê obsolência) = 100; 0 (possível evento obsolência) = 0 
_________________________________________________________________________________ 

XYZ – Pontuação obtida no Critério Frequência de Consumo,  
X=100; Y=45, Z=0 
_________________________________________________________________________________ 
ABC – Pontuação obtida no Critério Quantidade Consumida,  
A=100; B=44; C=0 
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É de referir, que a possível aplicação do modelo obtido de forma simples e generalizada foi uma 

preocupação constante ao longo do desenvolvimento deste trabalho. Contudo, caso existam alterações 

consideráveis na situação em estudo, o processo deve ser repetido, por forma a atualizar a escalas de 

valor dos critérios e os coeficientes de ponderação. A utilização do ficheiro de Excel a longo prazo, com 
a aplicação do modelo agora desenvolvida, pode tornar-se obsoleta e colocar em causa a qualidade da 

decisão em questão. 

Na aplicação do modelo pela Empresa X, devem ser analisadas com especial cuidado as referências 

que obtenham uma pontuação global próxima da pontuação global do perfil fronteira. Ao utilizar-se o 

processo acima descrito não é possível realizar análises de sensibilidade e robustez, o que nos casos 

de alternativas com valor global próximo do valor fronteira seria importante, pois uma variação plausível 

no peso dos critérios poderia alterar a decisão em relação à manutenção ou não em armazém da 
alternativa. 

7.5 Conclusão 

Conclui-se que, embora com algumas dificuldades ao longo da aplicação do método MACBETH, este foi 

adequado para o desenvolvimento do modelo de análise multicritério de decisão que a Empresa X 

necessitava. É de destacar a utilização do software M-MACBETH, uma ferramenta crucial para que tenha 

sido possível recolher as preferências e juízos de valor do decisor e computar as pontuações para as 
alternativas e pesos para os critérios. O software é de utilização simples e intuitiva. 

  

QEE – Pontuação obtida no Critério Quantidade Económica de Encomenda, 
1 (implica manutenção) = 100; 0 (não implica manutenção) = 0 
_________________________________________________________________________________ 
Vol – Pontuação obtida no Critério Volume 
2 (volume elevado - UMM palete) = 100; 1 (médio volume – UMM caixa de cartão standard) = 60; 
0 (baixo volume – UMM caixa “braun”) = 0 
*Nota: UMM – unidade mínima de movimentação 
_________________________________________________________________________________ 
Custo – Pontuação obtida no Critério Custo de Aquisição 
0€=100; 20€=75; 40€=50; 60€=25; 80€=0    /     Pontuação = 100 - 1,25 x Custo de Aquisição 
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8. Sistema de Implementação e Controlo 

8.1 Introdução 

É necessário definir de que modo é que o modelo será implementado e como o processo será controlado. 

Um modelo desajustado poderá causar a ocorrência de ruturas de stock, com eventual interrupção da 
produção que poderá comprometer os níveis de serviço acordados com os clientes. Situações deste tipo 

teriam repercussões significativas para a Empresa X, que implicariam custos financeiros e degradação 

da imagem da empresa junto dos clientes, pelo que o modelo tem de ser implementado através de um 

processo rigorosamente controlado.  

Assim sendo, na secção 8.2 é apresentado a forma de implementação do modelo e na secção 8.3 os 

mecanismos de controlo da implementação. Por fim, a secção 8.4 enuncia as conclusões do capítulo. 

8.2 Método de Implementação do Modelo 

O modelo tem de ser testado num projeto piloto, com um grupo reduzido de referências e fornecedores, 

escolhidos criteriosamente. Só depois de ser validado no grupo piloto é que a sua aplicação pode ser 

generalizada para todas as referências. 

As referências selecionadas para integrarem o projeto piloto devem ser representativas, ou seja, não 

podem ser referências apenas de um tipo de referência aprovisionada (Tabela 1) ou um conjunto de 

referências utilizadas apenas num produto final. É ainda importante que estas referências piloto 
apresentem características variadas e se constituam como uma amostra representativa da diversidade, 

embora com a devida proporção, das referências aprovisionadas no portefólio da Empresa X. 

Preferencialmente, deve optar-se por referências de fornecedores nacionais, para que exista uma melhor 

comunicação com o fornecedor e maior controlo sobre o processo, embora se devam selecionar 

fornecedores com características distintas. 

Na seleção deste grupo de referências deve estar envolvido não só gestor do Departamento de 

Aprovisionamento e Planeamento, mas também a equipa de planeadores, uma vez que a experiência 

de todos é importante para este processo. Também o responsável do Departamento de Compras e o(s) 
elemento(s) do departamento que sejam responsáveis pelos fornecedores selecionados devem integrar 

o processo, uma vez que será necessária a confirmação junto dos fornecedores de alguns parâmetros 

(como o lead time ou as quantidades mínimas de encomenda, que se encontravam com parametrizações 

imprecisas no sistema informático da Empresa X), bem como vem a ser necessário um maior 

sincronismo entre as duas partes, tendo em conta que todas ou algumas das referências que são 

adquiridas a estes fornecedores deixam de ser mantidas em inventário (passando para um 

aprovisionamento just-in-time em quantidades exatas para uma dada ordem de encomenda por parte do 
cliente final). 

8.3 Mecanismos de Controlo do Processo de Implementação 

Na literatura, o papel da gestão visual é referido como relevante no suporte ao desenvolvimento e 

implementação da estratégia, na avaliação e revisão de desempenho, no envolvimento dos recursos 
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humanos no processo de pensamento estratégico, na integração entre diferentes unidades da empresa, 
no suporte à mudança cultural e, por fim, na inovação (Bititci, Cocca, and Ates 2015). 

As funções da gestão visual são também identificadas, sendo as principais: a transparência; a disciplina, 

a melhoria contínua; e a facilitação do trabalho, que através de ajudas visuais, permite que qualquer 

colaborador apresente um bom desempenho a desenvolver uma dada tarefa sem qualquer outra ajuda; 

a formação;, gestão por factos; a simplificação; e a unificação (Tezel, Koskela, and Tzortzopoulos 2009). 

É ainda de notar, que para que a implementação a longo prazo da gestão visual seja bem-sucedida, 

requere um nível apropriado de cultural organizacional (Bititci, Cocca, and Ates 2015). 

 
No âmbito da gestão visual, o nível 1 do programa de Kaizen Diário 

do Kaizen Institute implementa reuniões de equipa periódicas (por 

exemplo, uma vez por turno, por dia ou por semana), em redor de 

um quadro de equipa. Estas reuniões têm por objetivo uma 
organização da equipa, baseada na gestão visual. Esta equipa deve 

ser uma “equipa natural”, que se constitui por um grupo de 

colaboradores que desempenham trabalho relacionado ou 

semelhante e respondem a um líder comum (Kaizen Institute 2017). 

O papel do líder de equipa passa por incentivar todos os membros 

da equipa a trabalharem no sentido de alcançarem os objetivos 

comuns, controlar o output e desempenho da atividade da equipa 

(com base em KPIs estabelecidos), e fomentar uma cultura de 
melhoria contínua dentro da equipa. 

 

Para uma maior dinâmica da reunião e devido à sua duração breve (tipicamente entre 5 a 15 minutos), 

os participantes devem manter-se de pé em redor do quadro de equipa. Este quadro pode ser físico com 

os itens de informação lá colocados ou um ecrã com um dashboard que mostre esse elementos. 

Os elementos que devem constituir o quadro de equipa estão representados na Figura 67. 

 
A medição de desempenho é um princípio fundamental da gestão, sendo crucial para identificar a 

diferença entre o desempenho atual e o desempenho desejado, bem como para avaliar os progressos 

no sentido de aproximar o desempenho ao objetivo estabelecido. A utilização de indicadores de medição 

de desempenho adequados permite identificar, com precisão, onde é necessário atuar para melhorar o 

desempenho (Weber and Thomas 2005). 

Agenda Standard de Reuniões 

Folha de Presenças Visual /  
Plano de Trabalho 

KPIs Quadros de Controlo 

IDENTIFICAÇÃO & VISÃO DA EQUIPA  

PESSOAS DESEMPENHO MELHORIA CONTÍNUA 

Ciclo de Melhoria 

Figura 67 - Elementos Quadro de Kaizen Diário (Kaizen Institute 2017) 

Maturity Model to develop 
GL´s, TL´s & Gemba Teams 

TL TM 

1. TEAM ORGANISATION 

2. WORKPLACE  
ORGANISATION 

4. IMPROVING PDCA 

3. BEST PRACTICE SDCA 

0. DK PLANNING 

DAILY KAIZEN®
 

Figura 66 - Níveis Kaizen Diário 
(Kaizen Institute 2017) 
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Os indicadores de medição de desempenho têm como propósito não só identificar os potenciais 
problemas existentes, como também as possíveis oportunidades de melhoria (Chae 2009).  

Não deve ser utilizado um grupo grande de indicadores de medição de desempenho, mas deve sim 

existir foco numa pequena lista, onde figuram aqueles (KPIs) que são críticos (Chae 2009). 

Numa equipa que é responsável pelo aprovisionamento de matérias-primas, os indicadores de 

desempenho da mesma (KPIs), que têm de refletir a atividade da equipa, podem por exemplo ser a 

cobertura do stock em dias (divisão entre o stock existente e o consumo médio diário) e a quantidade ou 

percentagem de ruturas de stock verificadas. O Kaizen Diário pode assim ser utilizado para que nestas 
reuniões de equipa, aquando do acompanhamento dos KPIs, possa ser avaliado e controlado o nível de 

stock e as ruturas verificadas, permitindo inferir sobre a eficiência das políticas de gestão de inventários 

aplicadas. Pode assim verificar-se se existe a necessidade de ajustes às metodologias e políticas que 

estão a ser seguidas.  

A reunião de Kaizen Diário vai assim ser utilizada como ferramenta de acompanhamento da 

implementação do modelo de apoio à decisão no aprovisionamento, uma vez que no decorrer da mesma 

é possível receber feedback da equipa sobre o processo de implementação (dificuldades sentidas, 

pontos positivos e negativos), bem como analisar o comportamento dos stocks face às medidas 
aplicadas através dos KPIs. Um outro elemento que constitui o quadro, o PDCA (Plan-Do-Check-Act), é 

crucial para que surjam propostas de melhoria ao modelo e para que a sua implementação possa ser 

acompanhada (Deming 1950). O PDCA é um ciclo de melhoria em que são propostas ações de melhoria, 

é atribuído um responsável a essa ação e um prazo previsto de conclusão, sendo depois acompanhada 

a evolução dessa ação ao longo das várias fases que ultrapassa (“plan”, “do”, “check” e “act”) no quadro 

de equipa. 

8.4 Conclusão 

Em suma, o modelo de apoio à decisão será implementado através de um projeto piloto com um pequeno 

grupo de referências e fornecedores selecionados. A reunião semanal da equipa será utilizada para 

receber feedback dos membros da equipa e para controlar a evolução dos KPIs relacionados com o 

projeto. Caso a implementação neste grupo seja validada, então poderá ser ampliada a todas as 

referências aprovisionadas. 
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9. Modelo de Aprovisionamento 

9.1 Introdução 

Após ter sido construído e aplicado o modelo multicritério de apoio à decisão, para definir se uma dada 

referência deve ou não ser mantida em inventário, quer seja pelo resultado da aplicação do modelo ou 
pelos critérios de exclusão aplicados à priori, podemos ter uma decisão para todas as referências. Torna-

se então crucial definir qual o modelo de aprovisionamento a aplicar a cada um destes dois conjuntos, 

bem como a fórmula normalizada para o cálculo do stock de segurança para as referências cuja decisão 

seja a manutenção em stock. 

A secção 9.2 indica quais as referências que não devem ser armazenadas e qual o método de 

aprovisionamento a utilizar para estas referências, enquanto que a secção 9.3 indica aquelas que devem 

ser mantidas em stock e os métodos de aprovisionamento considerados adequado para a sua gestão. 

Para as referências identificadas na secção anterior, a secção 739.4 define como deve ser calculado o 
stock de segurança. Finalmente, na secção 9.5 é discutida a utilização do Milk Run, para um 

planeamento em pull, adequado tanto às referências identificadas na secção 9.2 como na secção  9.3. 

O capítulo termina com as conclusões presentes na secção 9.6. 

9.2 Referências encomendadas just-in-time 

As referências que são aprovisionadas just-in-time para a produção de uma ordem de encomenda do 
cliente final devem ser geridas com recurso ao Material Requirements Planning (MRP), não com base 

nas previsões, mas sim nas ordens de encomendas firmes. 

O MRP calcula as necessidades dos componentes just-in-time com base na data de entrega acordada 

com o cliente, na Bill of Materials (BOM; lista com a árvore de todos os componentes que integram o 

produto final, com a informação hierárquica da ordem de integração na produção e montagem), no tempo 

de montagem do produto final, no tempo de produção de cada um dos subprodutos, no tempo de entrega 

dos fornecedores para os componentes e em prazos de segurança definidos para estas etapas. Ou seja, 

indica-nos qual é o dia em que o componente tem de ser encomendado, para que esteja disponível na 
data em que é necessário, descontando o prazo de segurança. 

Um valor razoável para o prazo de segurança seria de 1 ou 2 dias, uma vez que permite que o nível de 

serviço a assegurar ao cliente seja respeitado, sem induzir a manutenção de stocks médios demasiado 

elevados. Este prazo, de 1 a 2 dias, permite já uma protecção face a atrasos nos serviços logísticos de 

entrega de material dos fornecedores (por exemplo, a chegada de um camião no final do dia em vez de 

chegar no início do dia) ou face a pequenas alterações no planeamento (por exemplo, a antecipação de 

uma produção em 1 dia por a produção anterior ter sido terminada mais cedo do que o esperado). O 
prazo de segurança pode ser definido apenas para o aprovisionamento dos componentes, apenas para 

o processo de produção ou em ambos os casos. Como a Empresa X por vezes tem ineficiências em 

termos de organização interna considerou-se o prazo de segurança em ambos, por forma a que o nível 

de serviço aos clientes nunca seja colocado em causa. De facto, podem acontecer situações como a 

dificuldade de localização de alguns códigos por parte dos serviços dos vários armazéns; tendo sido 
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analisadas estas ocorrências, foi calculada uma média de 24h para que um armazém encontre uma 
referência que não se encontra na localização indicada pelo sistema.  

9.3 Referências mantidas em stock 

O sistema de aprovisionamento MRP é uma solução adequada nos casos em que o  prazo de entrega 

ao cliente é inferior à soma do prazo de entrega do fornecedor com o prazo de produção ou nos casos 

em que as previsões para a procura apresentam um elevado nível de fiabilidade o que permite que a 
cadeia de abastecimento e produção seja toda planeada com base nestas. Nos casos em que as 

previsões da procura carregadas no sistema são incompletas ou imprecisas, a utilização do MRP pode 

induzir ruturas de stocks ou stocks em excesso. 

Uma solução para contornar o problema anteriormente mencionado é a utilização do sistema de ponto 

de encomenda. Isto porque, no contexto da Empresa X, as previsões da procura carregadas no sistema 

são pouco fiáveis ou inexistentes para o horizonte em que é necessário aprovisionar (existem muitas 

referências com tempos de entrega do fornecedor elevados). 

Neste sistema é calculado o consumo médio com base em consumos históricos ou numa média 
ponderada entre os consumos históricos e os consumos previstos, tal como está representado na 

equação 11.  

Nota: Por facilidade de recolha de dados calculou-se o consumo médio semanal e não diário, uma vez que assim o 

número de interações com o sistema para extração de dados é substancialmente menor. 

É necessário definir então qual a percentagem x a atribuir aos consumos históricos e qual a percentagem 

a atribuir aos consumos previstos, bem como o prazo de análise dos consumos históricos e futuros. No 

contexto da Empresa X considerou-se adequado considerar os consumos históricos referentes às 

últimas 12 semanas (não se considerou um horizonte inferior a 3 meses porque o impacto de semanas 

com paragens de linha, feriados ou outras variações anormais seria considerável no valor da média; 

também não foi considerado um horizonte superior pois os ciclos de aumento ou diminuição da procura 

que se verificassem não seriam sentidos, ou demorariam mais tempo a ter impacto no valor semanal 

médio de consumo) e o consumo futuro baseado em previsões referentes às 8 semanas seguintes 

(considerou-se um horizonte de 2 meses pois é o prazo em que se garante que as previsões estão 
carregadas no sistema e apresentam uma fiabilidade mínima para serem consideradas). Em relação às 

percentagens, após vários ajustes e ao estudo da necessidade de adaptação do ponto de encomenda 

atempadamente a alterações nos níveis de consumo (quando se passa de uma época de consumos 

mais baixos, para uma época que a produção a fábrica aumenta ou o contrário), atribuiu-se 70% de 

relevância aos consumos históricos das últimas 12 semanas e 30% de relevância aos consumos futuros 

previstos para as 8 semanas seguintes. O peso atribuído aos consumos futuros previstos foi de apenas 

30%, devido à incerteza associada às previsões carregadas no sistema, pois podem sofrer alterações a 
pedido do cliente ou por decisão estratégica da unidade ou do grupo. É também importante que uma 

maior percentagem seja atribuída aos consumos históricos, neste caso 70%, uma vez que se pretende 

adaptar o ponto de encomenda ao consumo real verificado (pull planning) e não a previsões de consumo 

Consumo médio semanal ponderado = 𝑥% × 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜	𝑚é𝑑𝑖𝑜	𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙	ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 + 
(100%− 𝑥%)× 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜	𝑚é𝑑𝑖𝑜	𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙	𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 

(11) 
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que não apresentam uma fiabilidade elevada. Na Figura 68 é possível observar um esquema que resume 
o cálculo do consumo médio ponderado. 

 

 

 

 

 

 

 

Com o consumo médio semanal ponderado torna-se possível na equação 12 calcular o consumo durante 

o tempo de entrega do fornecedor. 

Para o cálculo do ponto de encomenda, na equação 13, é necessário posteriormente definir como deve 

ser calculado o stock de segurança. 

Ponto de Encomenda = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜	𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜	𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒	𝑜	𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎	𝑑𝑜	𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟
+ 	𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘	𝑑𝑒	𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 

(13) 

O ponto de encomenda é calculado com uma frequência definida, neste caso uma semana, sendo que 

todas as semanas a nova média ponderada do consumo semanal é calculada, o stock de segurança é 

recalculado e o valor do ponto de encomenda atualizado. O valor obtido para o ponto de encomenda é 
então comparado com a soma do stock atual com a quantidade já encomendada. 

Caso se verifique que o valor calculado para o ponto de encomenda é menor ou igual à soma do stock 

atual com a quantidade já encomendada (equação 14), não é necessário colocar uma nova encomenda. 
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜	𝑑𝑒	𝐸𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎	 ≤ 	Stock	Atual	 + 	Quantidade	já	Encomendada	  (14) 

Caso o valor calculado para o ponto de encomenda seja superior à soma do stock atual com a quantidade 

já encomendada (equação 15), é então necessário colocar uma nova encomenda. 
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜	𝑑𝑒	𝐸𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎 > Stock	Atual	 + 	Quantidade	já	Encomendada  (15) 

O número de unidades a encomendar está representado na equação 16. Se o valor da quantidade a 
encomendar não for divisível pelo múltiplo de encomenda (unidade mínima de venda), a quantidade a 

encomendar tem de se tornar múltipla da quantidade por caixa (não ser colocada uma encomenda aos 

fornecedores que não constitua um número inteiro de caixas, tem de ser encomendada a unidade 

mínima de venda, pelo que se aplica a equação 17). 

Quantidade a Encomendar = Ponto	de	Encomenda − Stock	Atual − 	Quantidade	já	Encomendada (16) 

Quantidade Final a Encomendar = 𝐴𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟	𝑝𝑜𝑟	𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜	(~��O������	�	�O����O���
�ú������	��	�O����O��

) (17) 

Contudo, caso se verifique que a quantidade final a encomendar (calculada na equação 17) é inferior à 

quantidade mínima de encomenda, terá de ser encomendada a quantidade mínima de encomenda. 

É de referir, que o nível médio de stock com a utilização do sistema de ponto de encomenda é o 

representado na equação 18 (existindo consumo em todos os períodos anteriores, num horizonte 

correspondente ao tempo de entrega do fornecedor, para um consumo sensivelmente constante). 

Consumo durante o tempo  
de entrega do fornecedor = 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎	𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟	(𝑒𝑚	𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) × 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 
𝑚é𝑑𝑖𝑜	𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙	𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

(12) 

𝑁í𝑣𝑒𝑙	𝑀é𝑑𝑖𝑜	𝑑𝑒	𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘	 = 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘	𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎	 + 	0.5	x	𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒	𝑚é𝑑𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎   (18) 

70% 30% 

Consumo Histórico 
(Dados retirados do Sistema) 

Previsões de Consumo 
(Carregadas em Sistema) 

12 semanas 8 semanas 

CONSUMO MÉDIO PONDERADO 

Figura 68 - Cálculo do Consumo Médio Ponderado 
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O nível médio de stock pode parecer demasiado baixo face ao valor do ponto de encomenda, uma vez 
que o ponto de encomenda é um valor que tem uma componente virtual (a quantidade já encomendada 

não é stock físico, mas sim virtual). No entanto, quando existem semanas sem consumo, o nível de stock 

aumenta, uma vez que são recebidas encomendas (stock virtual transforma-se em stock físico), mas a 

componente do stock atual não diminui porque não se registou consumo nessa semana (Figura 69). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 69 - Sistema de Ponto 
de Encomenda 
(Kaizen Institute 2018) 
 

O período de férias da 

Empresa X exige uma pequena adaptação no sistema, uma vez que as encomendas que o Sistema de 

Ponto de Encomenda recomenda colocar, que coincidem com o período de férias, devem ser colocadas 

na totalidade em data posterior a esse mesmo período. Quando se trata do período de férias dos 

fornecedores da Empresa X, as encomendas que o Sistema de Ponto de Encomenda recomenda 
colocar, que coincidem com o período de férias do fornecedor, devem ser antecipadas para a última data 

de entrega anterior ao período de férias do fornecedor. 

Deve ter-se em consideração que o sistema de ponto de encomenda (PE) não pode ser aplicado a todas 

as referências, uma vez que só se adapta a referências com um consumo relativamente estável (ao ser 

aplicado a uma referência com consumo muito instável, com picos de consumo, poderiam existir roturas 

de stock ou excesso de stock). Definiu-se então que só deveria ser aplicado a referências de MP ou 

componentes classificadas como A na análise ABC e ou classificadas como X na análise XYZ, por forma 
a tentar garantir a estabilidade do consumo.  

Tabela 16 - Modelo de Aprovisionamento a 
aplicar às referências armazenadas  

Assim sendo,  para as referências mantidas em 

armazém, o modelo de aprovisionamento a aplicar está 

esquematizado na Tabela 16, com base na classificação 

obtida com a análise ABC (quantidade consumida) e com 
a análise XYZ (frequência de consumo). 
  

Quantidade 
Frequência 

A B C SC 

X PE PE PE MRP 
Y PE MRP MRP MRP 
Z PE MRP MRP MRP 

Deve salientar-se que é crucial negociar com os fornecedores o tempo de entrega (lead time), a 

frequência de entrega, a quantidade mínima de encomenda e o stock de segurança no fornecedor, de 

modo a que sejam o mais favoráveis possíveis à Empresa X, tanto para as referências mantidas em 

armazém, como para aquelas que são aprovisionadas just-in-time. 
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9.4 Stock de Segurança 

O stock de segurança constitui-se por três componentes fundamentais, que salvaguardam as situações 

de risco que se podem verificar e que colocam em causa o nível de serviço a assegurar ao cliente: a 

variabilidade da procura; a variabilidade do prazo de entrega do fornecedor; e a existência de problemas 

de qualidade nos artigos recebidos. A protecção face a estas componentes é fulcral para evitar o evento 

de rutura nas referências aprovisionadas, o que poderia provocar alterações ao planeamento das linhas 
ou mesmo a paragem de linhas, além de poder impedir a entrega ao cliente no prazo acordado. A fórmula 

de cálculo do stock de segurança está representada na equação 19, sendo que qualquer uma das 

componentes pode ter valor nulo. Em parte considerável das referências aprovisionadas pela da 

Empresa X, a primeira componente é a única que apresenta relevância. 

 

Para a componente variabilidade da procura (equação 20), o stock de segurança é calculado tendo em 

conta o nível de serviço que se pretende oferecer ao cliente, existindo um trade-off entre satisfação do 

cliente e níveis de stock, com o consequente valor monetário 

investido nos mesmos. 

Considerando uma distribuição normal para a procura ( ), sendo 

α a probabilidade de rotura, o nível de serviço corresponde a 1-α, 

uma vez que representa a probabilidade de a procura ser 
satisfeita, no prazo definido (indicador OTD – on time delivery; 

embora para a avaliação do nível de serviço seja importante 

utilizar o indicador OTIF – on time in full, uma vez que avalia não 

só a entrega ao cliente no prazo estipulado, bem como na 

quantidade e com as especificações correctas).                                      
                                                                                                                  Figura 70 - Distribuição Normal 

O stock de segurança para a variabilidade da procura é assim igual ao produto do valor de 𝑍�� (extraído 

da tabela Normal, tendo em consideração o nível de serviço pretendido) pelo desvio padrão da procura 

semanal e pela raiz do tempo de entrega do fornecedor em semanas (equação 20). O desvio padrão 

permite calcular a dispersão de dados numa amostra, sendo calculado com base no desvio dos valores 
do conjunto face à média do mesmo (quanto mais perto de 0 for o valor do desvio padrão, mais 

homogéneo é o conjunto de valores).  

A partir de um determinado valor, um pequeno incremento no nível de serviço pretendido, provoca um 

aumento considerável no nível de stock de segurança a manter em inventário, por exemplo, ao passar 
de um nível de serviço de 98% para um nível de serviço de 99,9% (Figura 70), o factor de miltiplicação 

passa aproximadamente de 2 para 3 (King 2011). 

Stock de Segurança = 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒	𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒	𝑑𝑎	𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 
+ 

	𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒	𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒	𝑑𝑜	𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜	𝑑𝑒	𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎	𝑑𝑜	𝐹𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟 
+ 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒	𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠	𝑑𝑒	𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒	𝑛𝑜𝑠	𝐴𝑟𝑡𝑖𝑔𝑜𝑠	 

(19) 

Componente 
Variabilidade 
da Procura = 

 𝑍�� × �𝜎�������	����O���
	 	× 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎	𝑑𝑜	𝐹𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟	(𝑒𝑚	𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) (20) 

≈ z-score 
50% 84% 98% 99,9% 

1 2 3 
Nível de Serviço 

Stock de 
Segurança =0 
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Caso a procura não siga uma distribuição normal ou como método alternativo para o cálculo da 
componente da variabilidade da procura (equação 21) pode analisar-se a média móvel do consumo 

semanal em períodos iguais ao tempo de entrega do fornecedor (Coimbra 2009). A média móvel é 

calculada, a cada semana do período considerado, através da média de consumo semanal das x 

semanas anteriores (sendo x correspondente ao número de semanas de tempo de entrega do 

fornecedor). 

A análise do máximo da média móvel utiliza dados dos últimos 12 meses, por forma a avaliar possíveis 

padrões de sazonalidade na procura, embora a utilização deste horizonte possa significar um nível de 
stock de segurança mais elevado. Tendo em conta que o cliente neste processo são as linhas de 

produção, um nivelamento adequado em termos de planeamento da produção permite que não existam 

picos muito acentuados de consumo e, consequentemente, que o stock de segurança para a 

variabilidade da procura não tenha de ser demasiado elevado. 

Com a equação 20 obtemos assim o desvio máximo semanal verificado nos últimos 12 meses face ao 

consumo médio semanal ponderado. Note-se que em períodos em que o consumo de uma dada 

referência está a aumentar, a componente variabilidade da procura apresenta um valor menor ou até 

mesmo nulo, uma vez que o consumo médio semanal ponderado pode ser igual ou superior ao máximo 

da média móvel registada no consumo passado (nestes casos, define-se o valor mínimo desta 

componente de stock de segurança como o consumo médio ponderado semanal, ou seja, ter sempre 

uma semana de stock como protecção para a variabilidade da procura, o que se considerou adequado 
no contexto em causa). O inverso acontece em períodos em que o consumo da referência está a diminuir. 

 

Na componente da variabilidade do prazo de entrega do fornecedor considera-se o número médio de 

semanas de atraso face ao prazo de entrega (lead time) acordado (só se considera para o cálculo as 

semanas em que existiu atraso), verificado nos últimos 3 meses (sendo que normalmente o atraso do 

fornecedor é em dias, pois é inferior a uma semana, é convertido de dias para semanas). Utiliza-se um 

horizonte de avaliação de 3 meses (definido após testes de ajustamento), por forma a que o stock de 
segurança se possa ajustar de forma ágil a variações no padrão de comportamento do fornecedor, ou 

seja, para que não demore demasiado tempo a fazer-se sentir o efeito das variações (não foi utilizado 

um horizonte inferior a 3 meses por ser demasiado reativo) . O cálculo desta componente está presente 

na equação 22. 

Outra hipótese alternativa para o cálculo da componente variabilidade do prazo de entrega do fornecedor 

é o cálculo desta ser efectuado em conjunto com a componente anterior, sendo a fórmula a representada 

na equação 23 (ao ser calculado em conjunto permite estatisticamente obter um valor menor). Esta 

fórmula de cálculo permite que esta componente seja também associada ao nível de serviço pretendido 

(assegurando que o mesmo é respeitado). 

Componente Variabilidade 
da Procura = 

�𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜	𝑑𝑎	𝑚é𝑑𝑖𝑎	𝑚ó𝑣𝑒𝑙	𝑑𝑒	𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜	𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙−	𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜	𝑚é𝑑𝑖𝑜	𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙	𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 � 

× 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎	𝑑𝑜	𝐹𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟	(𝑒𝑚	𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) 
(21) 

Componente Variabilidade do 
Prazo de Entrega do Fornecedor = 

𝑁º	𝑚é𝑑𝑖𝑜	𝑑𝑒	𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠	𝑑𝑒	𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜	𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜	(𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜	𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒) 
× 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜	𝑚é𝑑𝑖𝑜	𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙	𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

 
(22) 
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A componente de problemas de qualidade (equação 24) tem em conta a percentagem média de 

unidades rejeitadas da referência por encomenda (quando o valor é muito baixo, considera-se 

desprezável e a componente tem valor 0). É analisada a percentagem média de unidades rejeitadas não 

por fornecedor que seria mais simples, mas sim por referência, uma vez que apesar de existir um padrão 

do comportamento dos fornecedores face a esta temática, a natureza do artigo em questão também tem 

uma influência significativa (existem fornecedores que não apresentam problemas de qualidade em 

algumas referências e apresentam problemas de qualidade graves noutras referências). Utiliza-se um 
horizonte de avaliação de 3 meses (definido após testes de ajustamento), por forma a que o stock de 

segurança se possa ajustar de forma ágil a variações no nível de qualidade do fornecedor para cada 

referência (sem ser demasiado volátil). 

Idealmente o stock de segurança deve ser recalculado continuamente, por forma a manter-se atualizado. 

Neste caso, é recalculado semanalmente, aquando da colocação de encomendas aos fornecedores. 

9.5 Milk Run 

O Milk Run é um sistema de recolha programada de materiais em um ou mais fornecedores, através da 

utilização de um equipamento de transporte (normalmente subcontratado a uma transportadora), com 

rota definida e horários pré-estabelecidos. A designação Milk Run para este sistema deve-se aos antigos 

serviços de entrega de leite, que todos os dias percorriam a mesma rota para entregar, de porta em 

porta, as garrafas cheias de leite e recolher as vazias. Neste sistema logístico, que tem por base o 

conceito Just-in-Time, o stock é reposto com elevada frequência (em lotes mais pequenos). 

Vantagens da utilização de Milk Run: 
• Recolha programada de acordo com as necessidades (uma janela de recolha, com data e hora 

definida), o que permite um maior controlo sobre o inventário. 

• Nivelamento do fluxo diário de materiais recebidos, reduzindo a necessidade de recursos 

humanos no armazém. 

• Níveis de stock médios inferiores (devido ao fracionamento das entregas). 

• Redução do espaço necessário para armazenar mercadoria. 

• Redução dos custos de manutenção de inventário. 

• Redução do risco obsolescência de stock. 
• Rentabilização, em termos de capacidade, da utilização dos equipamentos de transporte. 

• Embalagens padronizadas e reutilizáveis, o que diminui custos e facilita o manuseamento (além 

de se alinhar com políticas de responsabilidade social da empresa, em matéria de preservação 

ambiental). 

• Agilidade no embarque e desembarque da mercadoria. 

 

Componente Variabilidade 
da Procura e do Prazo de 
Entrega do Fornecedor = 

𝑍�� ∗ �
(𝜎��������	����O�� ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎	𝑑𝑜	𝐹𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟	(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠))

+
(𝜎������	��	�O��� �	��	¡��O������	��	����O�� ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎	𝑀é𝑑𝑖𝑎	𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙�)

 (23) 

Componente Problemas 
de Qualidade = 

%	𝑚é𝑑𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠	𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠	𝑝𝑜𝑟	𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎 
× 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜	𝑚é𝑑𝑖𝑜	𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙	𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

× 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎	𝑑𝑜	𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) 

 
(24) 
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Requisitos necessários para a implementação do Milk Run: 
• Elevado nível de coordenação entre a fábrica e os fornecedores, para que não existam paragens 

por falta de material. 

• Planeamento bem estruturado, para evitar viagens desnecessárias. 

• A colaboração entre todas as áreas, nomeadamente entre a produção, a logística e o 

planeamento, tanto da empresa como do fornecedor. 

• Um operador logístico experiente, que tem o dever de cumprir os tempos programados nas 

janelas de recolha (nos fornecedores) e janelas de entrega (nos clientes). 
• Um software para a definição de boas rotas para a recolha e entrega dos materiais, de modo a 

reduzir a distância percorrida e o tempo em trânsito dos produtos (no caso de existir 

complexidade na definição das rotas). 

• Disponibilizar aos fornecedores todas as informações necessárias para o seu planeamento 

(previsão da produção, programação da produção e os ajustes diários). 

• Exige a capacidade por parte do fornecedor de disponibilizar os artigos com mais frequência e 

em lotes menores. 

• Os fornecedores terem os materiais prontos para embarcar na doca de expedição, na 
quantidade programada para o dia (em embalagens padronizadas, devidamente paletizadas, 

etiquetadas e com a documentação emitida). 

• Se possível, deve existir logística inversa, ou seja, o transporte deve ser rentabilizado de modo 

a que não existam viagens sem carga (por exemplo, nos casos em que se aplica deve levar-se 

matéria-prima para o fornecedor e trazer-se na viagem de volta matéria-prima já transformada). 

• Usualmente os fornecedores com os quais é utilizado o sistema de Milk Run localizam-se 

geograficamente próximos da fábrica, sendo a rota completa efetuada no máximo num dia (a 

rota pode ser efetuada mais do que uma vez ao dia, caso as localizações dos fornecedores 
sejam próximas e se justifique). Se um único fornecedor preenche a capacidade do Milk Run, 

uma rota só inclui esse fornecedor. É também possível implementar sistemas de Milk Run com 

fornecedores distantes, com rotas efetuadas em tempo superior a um dia.  

Os principais objetivos do Milk Run são a redução de inventário (Figura 71), a existência de tempos de 

ciclo fiáveis para reposição, uma melhor visibilidade do inventário e a melhoria da comunicação com os 

fornecedores.  

 
Figura 71 - Redução de Nível Médio de Inventário com a utilização do Milk Run (Kaizen Institute 2018) 

 

Sempre que possível, a Empresa X deve agrupar os fornecedores por região e deve ser montado um 

sistema de Milk Run, uma vez que ao garantir-se entregas mais frequentes de material o nível de stock 

pode manter-se mais baixo. O circuito do Milk Run deve ser feito num dia de trabalho (8h), considerando 

não só o tempo de viagem, mas também o tempo necessário para a operação logística de carga e 
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descarga, pelo que é importante que os fornecedores se encontrem próximos. Deve também ter-se em 
conta o fluxo conjunto dos fornecedores que se agrupam, por forma a que a capacidade do meio de 

transporte (geralmente um camião com capacidade para 33 euro paletes) seja rentabilizada. A 

frequência de entregas do Milk Run deve ser adequada ao fluxo, podendo ser diária, 3 vezes por semana 

ou ainda semanal. 

O Milk Run deve ser sempre utilizado na logística inversa, pelo que a rota deve ser também destinada a 

levar materiais da Empresa X para os fornecedores. Nos casos em que é a Empresa X a fornecer a MP 

aos fornecedores, por exemplo MP plástica para empresas subcontratadas para injeção de peças 
plásticas, esta deve ser transportada no Milk Run (é transportada MP plástica da Empresa X para a 

empresa subcontratada para injetar as peças plásticas, voltando o Milk Run com peças plásticas desta 

para a Empresa X). Ainda na temática da logística inversa, estando a Empresa X a expandir a 

implementação de caixas reutilizáveis na sua operação, a rota do Milk Run permite abastecer os 

fornecedores com caixas reutilizáveis. 

É de referir que o principal objetivo do Milk Run não passa pela rentabilização da capacidade do meio 

de transporte (e respetivos custos de operação), mas sim pela melhoria do fluxo de entregas que a 

fábrica necessita para a sua operação, mantendo os níveis de stock reduzidos. O primeiro objetivo deve 
ser sempre trabalhar na otimização, na medida possível, do fluxo e só depois a nível dos recursos. 

9.6 Conclusão do capítulo 

No final deste capítulo temos definidos para os dois grupos de referências (referências a manter em 

stock e referências a adquirir just-in-time) o modelo de aprovisionamento a aplicar, numa ótica de pull 

planning, com base na procura real do cliente e não em previsões, o que acontecia anteriormente com 
manutenção em stock de todas as referências e a aplicação generalizada do modelo MRP. Estabeleceu-

se também uma fórmula normalizada para o cálculo do stock de segurança, de modo a que fosse 

uniforme em todas as referências e não definida independentemente por cada planeador, com recurso 

a diferentes métodos. 

Estando o modelo construído e o standard do modelo de aprovisionamento a aplicar definido, a Empresa 

X pode agora aplicar e gerir as políticas de aprovisionamento de modo autónomo.  
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10. Conclusões 
O objetivo do presente trabalho passava por auxiliar a Empresa X a definir quais as referências que 

devem ser mantidas em armazém e aquelas que deve aprovisionar apenas quando existe a colocação 

de uma encomenda por parte do cliente, por forma a baixar a cobertura dos stocks e, em simultâneo, a 

ocorrência de ruturas de stock. Após uma revisão da literatura, a construção de um modelo de análise 

multicritério de decisão, através da modelação das preferências do decisor de forma estruturada, surgiu 

como uma solução adequada para o problema em estudo. 
Foi desenvolvido o processo de avaliação das alternativas nos critérios, os critérios foram ponderados e 

foi definida a fronteira da decisão em termos de pontuação global (i.e. o valor global que separa a decisão 

de manter ou não uma referência em stock). Do conjunto de alternativas piloto consideradas no modelo 

desenvolvido, as recomendações endereçadas ao decisor indicam, após análises de sensibilidade e 

robustez, que as referências representadas pelas alternativas 1, 2, 3, 4 e 5 devem ser mantidas em 

inventário (embora o decisor deva analisar com especial cuidado a decisão a tomar em relação à 

alternativa 5, por a recomendação não ser tão sólida como no caso das restantes alternativas), enquanto 
que a referência representada pela alternativa 6 deve ser aprovisionada just-in-time. O decisor mostrou-

se satisfeito com o modelo desenvolvido, uma vez que considerou que este reflete a realidade da 

Empresa X e que é fiel às suas preocupações. 

Definiu-se ainda que, após a aplicação do modelo desenvolvido, as referências cuja decisão é a 

aquisição just-in-time para ordens de encomenda colocadas pelo cliente são geridas com o modelo de 

aprovisionamento MRP. As referências cuja decisão é a manutenção em stock são aprovisionadas com 

o modelo de aprovisionamento Ponto de Encomenda, no caso dos códigos classificados como A ou X, 

respetivamente, na análise ABC e XYZ. Nos restantes casos são aprovisionadas com recurso ao modelo 
MRP, nesta situação baseado não só nas ordens de encomenda fixas do cliente, mas também em 

previsões carregadas no sistema, quando o prazo de entrega ao cliente não permite encomendar JIT.  

Identificou-se um potencial significativo de redução de stocks, a nível monetário e físico, com a aplicação 

futura deste processo, através da definição das referências a manter ou não em inventário, sem no 

entanto prejudicar o nível de serviço oferecido aos clientes. 

Reflexão sobre o trabalho efectuado  

O facto de a autora deste trabalho estar a trabalhar em vários projetos na Empresa X, sobretudo trabalho 

noutras vertentes (que não a construção deste modelo) na área de aprovisionamento e planeamento, 

permitiu-lhe conhecer de forma mais profunda a realidade e constrangimentos da empresa e da área, o 

que foi um contributo relevante para o desenvolvimento da presente dissertação. 

A resistência à mudança da equipa de aprovisionamento e planeamento foi um dos principais obstáculos 

encontrados, que foi minorado à medida que o trabalho foi sendo desenvolvido e se foi construindo uma 

relação de confiança com a equipa. O incentivo da direção da empresa aos projetos desenvolvidos pelo 
Kaizen Institute, nomeadamente o estímulo à mudança e melhoria contínua, foi decisivo para o sucesso 

da implementação dos mesmos.  

Ao longo do desenvolvimento do modelo, foi fundamental a disponibilidade do decisor e a facilidade de 

comunicação verificada, o que facilitou a recolha dos inputs necessários para a construção do mesmo. 
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Também foi importante a possibilidade de recolher os juízos do decisor de forma faseada, em várias 
sessões (embora que, por vezes, em dias consecutivos), de modo a que o decisor pudesse refletir sobre 

os juízos e consolidar os inputs a inserir no modelo. Adicionalmente, permitiu que o processo não se 

tornasse demasiado cansativo. 

O software M-MACBETH foi a ferramenta chave no desenvolvimento do modelo, uma vez que com a 

sua interface simples e intuitiva, embora completa, os juízos qualitativos do decisor fossem 

transformados em pontuações das alternativas nos critérios e em coeficientes de ponderação dos 

critérios. Sem a existência deste software não teria sido viável a implementação do método MACBETH. 
É ainda de destacar que a simplicidade da formulação do modelo aditivo foi crucial para que o decisor 

compreendesse totalmente a forma como os resultados são obtidos (a pontuação global das 

alternativas), e aceitasse sem reservas as recomendações que resultaram do modelo. 

Considerou-se que o método MACBETH, auxiliando pelo software M-MACBETH, é uma abordagem 

adequada para auxiliar decisores na gestão de inventários, mais concretamente no processo de decisão 

sobre a manutenção ou não em armazém de cada umas das referências aprovisionadas. Ficou claro 

que a escolha dos critérios relevantes no contexto da empresa é um processo chave para o sucesso do 

modelo, bem como a identificação daqueles que devem atuar como restrição e ser aplicados 
previamente. O protocolo de definição da fronteira entre classes (neste caso, a pontuação global a 

atribuir ao perfil fronteira entre a decisão de manter ou não uma determinada referência em armazém) 

levado a cabo com o decisor é o ponto fulcral para a validade das recomendações a endereçar após a 

aplicação do modelo. O método MACBETH apresenta-se como uma boa opção para ser aplicado a 

casos semelhantes, como por exemplo à decisão se se deve produzir para stock (MTS) ou apenas 

quando uma ordem é colocada pelo cliente (MTO). 

A definição de standards relativamente ao modelo de aprovisionamento a utilizar permite aumentar a 

eficiência da equipa de aprovisionamento e planeamento, uma vez que não é necessário dispender 
tempo a decidir qual o modelo que deve ser utilizado, permite a existência de uma abordagem uniforme 

e correta por todos os membros da equipa, permite ainda diminuir os níveis de stock e simultaneamente 

as ruturas de stock, que são os grandes objetivos deste trabalho de mestrado. 

Em suma, a utilização de uma ferramenta estruturada para a tomada de decisão permite um processo 

de decisão com maior fiabilidade, uma vez que o resultado obtido é validado aquando da construção do 

modelo pelas dimensões consideradas e pelas relações estabelecidas entre estas, de forma consistente. 

A construção de um modelo de apoio à decisão no aprovisionamento de matérias-primas e componentes 
constitui-se assim como um ativo importante na gestão de inventários, na medida em que agiliza o 

processo de decisão e o fundamenta.  
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ANEXOS 
A1 – Definição dos critérios no software M-MACBETH 
 

A1.1 – Critério: Quantidade Consumida (ABC) 

 
A1.2 – Critério: Frequência Consumo (XYZ) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A1.3 – Critério Qualidade dos Artigos 
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A1.4 – Critério Quantidade Económica de Encomenda (QEE) 

 
A1.5 – Critério Evento de Obsolescência 

 
 
 

 

 

A1.6 – Critério Custo de Aquisição 
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A1.6 – Critério Volume 

 


