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Resumo 

Atualmente, a internet é um dos meios de comunicação e de interação mais utilizados a nível mundial 

e cada vez mais empresas optam por este canal para fazer chegar facilmente os seus produtos e 

serviços a mercados mais longínquos. Consequentemente, o maior desafio das vendas online passa 

por encontrar a melhor configuração da cadeia de abastecimento que consiga responder às novas 

necessidades do mercado, por forma a conseguir garantir o produto ou serviço no local exato, à hora 

certa e ao menor custo possível. 

É neste âmbito que surge a presente dissertação, cujo objetivo é o desenvolvimento de um modelo de 

custeio baseado em atividades (ABC - Activity-Based Costing) que permita custear as operações ao 

longo da cadeia de distribuição de um produto modular, para várias configurações da mesma cadeia, 

permitindo assim a tomada de decisão sobre qual a configuração mais adequada tendo em conta a 

evolução da cadeia de distribuição. O método ABC é considerado o mais apropriado ao custeio do que 

os métodos de custeio tradicionais, na medida em que permite um custeio mais correto e objetivo, 

através da alocação em duas etapas de custos aos produtos e serviços. Tal permite às empresas 

apresentar no mercado produtos e serviços de melhor qualidade, a preços mais adequados e suportado 

por um custeio mais correto. Neste sentido, esta dissertação apresenta e avalia algumas propostas de 

configurações de cadeias de distribuição para a venda de um produto modular online.  

Os resultados alcançados permitem identificar as diferenças e características de cada uma das 

configurações propostas para a distribuição do produto modular. São consideradas as atividades mais 

relevantes nas configurações e identificados os custos dos recursos associados. O modelo de custeio, 

baseado no ABC permite a tomada de decisões ao nível da gestão, uma vez que é possível identificar 

as atividades mais dispendiosas e tratá-las de forma a reduzir o seu impacto no custo final dos produtos 

através, por exemplo, da reafectação de recursos.  

Os resultados deste estudo reforçam a adequabilidade do método ABC para o custeio de operações 

logísticas e, adicionalmente, para o estudo de operações na distribuição de produtos através da 

internet.      

 

 

Palavras-Chave: activity-based costing, gestão da cadeia de abastecimento, configuração da cadeia 

de abastecimento, modelo de custeio. 
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Abstract 

Over the years, the internet has been one of the most used means of communication and interaction 

worldwide. Increasingly more companies prefer to use this channel to easily ship their products and 

services to far away markets. Thus, the biggest challenge of online sales is to find the best supply chain 

configuration that can respond to the new needs of the market, to guarantee that the product or service 

are in the right place at the right time at the lowest possible cost. 

It is within this scope that the present dissertation arises, with the objective of developing an Activity-

Based Costing method (ABC) model that allows financing the operations along the distribution chain of 

a modular product, for several configurations of the same chain allowing the decision-making on the 

most appropriate configuration considering the evolution of the chain. The ABC method is considered 

more cost-effective than traditional methods, since it allows a more accurate and precise costing, 

through the allocation, in two stages, of costs and services of the highest quality at the appropriate 

prices, supported by a more correct costing. Therefore, this dissertation presents and evaluates some 

proposals of configurations of distribution chains for selling a modular product online. 

The results obtained allow identifying the differences and characteristics of each one of the 

configurations proposed for the modular product distribution. The most relevant activities in the 

configurations are considered and the associated costs are identified. The costing model, based on the 

ABC method, allows decision-making at the management level, since through this model it is possible 

to identify the most costly activities and treat them in a way that reduces their impact on the final cost of 

products through, for example, reallocation of resource.  

The results of this study reinforce the suitability of the ABC method for the costing of logistics operations 

and, additionally, for the study of operations in the distribution of products through the internet. 

 

 

Key-words: activity-based costing, supply chain management, supply chain configuration, cost model. 
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1 Introdução 

1.1 Contextualização e Motivação 

Gerações mais antigas tinham por hábito fazer compras nas lojas físicas locais. No entanto, a internet 

tem vindo a mudar a forma como as novas gerações pesquisam e compram produtos que precisam, 

tratando-se de uma forma moderna e fácil de fazer compras (Roesler, 2018). Esta mudança acontece 

devido ao avanço tecnológico relativo à informática, à eletrónica, às telecomunicações e aos 

transportes que veio contribuir para o processo de globalização, que tem mostrado um especial impacto 

no sector económico (Kaizeler, 2012). Desta forma, as tecnologias de informação permitiram não só 

ajudar a impulsionar as ligações comerciais internacionais, como também proporcionaram as 

interações e integrações entre pessoas e empresas, de tal forma que as distâncias deixaram de ser um 

entrave num mundo globalizado.  

Ao longo da última década e perante uma geração muito dependente da internet, as empresas 

perceberam qual o potencial da mesma e em que medida o seu uso lhes podia ser benéfico. Após a 

realização de vários estudos de mercado e perceção das necessidades dos mesmos, as empresas 

perceberam que estariam mais perto dos seus atuais clientes e até futuros clientes através da internet 

(Martins, 2012). Assim, rapidamente as empresas expandiram os seus negócios através de lojas online 

no sentido de tentarem vender os seus produtos através da internet.  

O facto de cada vez mais pessoas estarem interligadas com o mundo virtual possibilita às empresas 

vender uma maior variedade de produtos de uma forma simples, próxima dos seus clientes e permitindo 

até reduzir em alguns custos fixos, por exemplo despesas relacionadas com as lojas físicas 

(MontarUmNegócio, 2014). Desta forma, é possível hoje em dia comprar e receber qualquer tipo de 

produto através deste canal, de uma forma muito cómoda e em qualquer lugar que o comprador se 

encontre. Neste sentido, cada vez mais empresas tentam vender os seus produtos online, não só 

porque lhes permite reduzir custos como também atingir rapidamente mercados mais distantes de 

maior dimensão, quebrando barreiras geográficas e de informação. Contudo, a venda de qualquer 

produto online implica uma gestão logística funcional e uma cadeia de distribuição eficaz e eficiente, 

de modo a que os produtos cheguem ao cliente na hora certa, no local exato e com o menor custo 

possível. Consequentemente, a cadeia de distribuição e a sua gestão tornam-se um problema mais 

complexo e urgente de solucionar. 

Perante este contexto e de forma a estudar esta realidade, pretende-se nesta dissertação desenvolver 

um modelo de custeio para uma cadeia de distribuição, cuja principal atividade é vocacionada 

principalmente na venda de produtos através da internet. Para tal, o modelo de custeio desenvolvido 

nesta dissertação é aplicado à realidade de uma nova empresa que pretende iniciar o seu negócio de 

vendas online. Neste negócio, o principal dilema diz respeito à parte da distribuição do produto, isto é, 

perceber qual é a melhor forma de, partindo da fábrica (produto acabado), fazer chegar atempadamente 
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o produto aos clientes ao menor custo possível e garantindo a melhor qualidade possível. Posto isto, 

será necessário desenhar possíveis configurações da cadeia de distribuição, tendo em conta as 

características deste negócio e que, para lá dos canais tradicionais, consigam suportar adequadamente 

a venda online. 

 

1.2 Objetivos da Dissertação 

O principal objetivo desta dissertação é o desenvolvimento de um modelo de custeio que permita avaliar 

diferentes configurações de uma cadeia de abastecimento, com ênfase na distribuição do produto, de 

forma a suportar adequadamente as vendas online do produto do negócio em estudo. Assim, os 

objetivos operacionais são: 

▪ Contextualizar e caracterizar o caso em estudo; 

▪ Rever a literatura relativamente às temáticas de logística, gestão da cadeia de abastecimento, 

gestão estratégica da cadeia de abastecimento, desenhos da cadeia de abastecimento e 

modelos de custeio, com maior ênfase no método de custeio ABC; 

▪ Com base no caso em estudo, desenhar e caracterizar possíveis configurações de cadeias de 

distribuição; 

▪ Desenvolver um modelo de custeio, baseado no método ABC e aplicá-lo ao caso em estudo; 

▪ Analisar e discutir os resultados obtidos. 
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1.3 Metodologia 

Uma vez que o principal objetivo da presente dissertação é o desenvolvimento, e a aplicação, de um 

modelo de custeio que permita decidir qual é a configuração e evolução da cadeia de distribuição mais 

adequada a um determinado produto/mercado, o método de investigação adotado inclui as seguintes 

fases:  

 

 

Figura 1 - Metodologia adotada para o desenvolvimento da dissertação 

 

 

1ª Fase – Contextualização do problema 

Na primeira fase desta dissertação pretende-se contextualizar o caso em estudo através de um breve 

enquadramento acerca do aumento de sistemas de vendas de produtos online. Nesta fase não só é 

identificado o problema, como também são apresentadas possíveis soluções a desenvolver para a 

resolução do mesmo. 
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2ª Fase – Revisão bibliográfica 

Numa segunda fase desta dissertação é apresentada uma revisão da literatura relevante para o 

presente trabalho, incidindo nos temas relacionados com logística, a gestão de cadeias de 

abastecimento (GCA), a gestão estratégica da cadeia de abastecimento, sistemas de custeio, método 

de custeio ABC e desenhos de cadeias de distribuição. Nesta fase, o objetivo é encontrar o modelo ou 

estratégia a abordar na resolução do problema em estudo. 

3ª Fase – Desenvolvimento do modelo de custeio 

Nesta fase é onde se carateriza o negócio e o produto que será vendido através da internet. É aqui que 

se percebe de que formas se pode configurar a cadeia de distribuição, apresentando algumas soluções 

de configurações de cadeias de distribuição que possam ser adequadas à venda online desse produto 

e avaliá-las.  

Depois de recolhida toda a informação necessária acerca do negócio, é desenvolvido um modelo de 

custeio baseado nos princípios do método ABC. Para tal, são identificadas algumas das atividades 

presentes em cada uma das configurações propostas de forma a avaliar os custos inerentes à 

distribuição do produto em cada uma das configurações apresentadas. 

Pretende-se mostrar ao longo do desenvolvimento do modelo uma análise construtiva seguida de uma 

discussão sobre os resultados que vão sendo obtidos através da aplicação do modelo de custeio. Desta 

forma, é possível identificar os custos inerentes a cada uma das configurações, ao mesmo tempo que 

é possível, mediante os resultados, identificar e sugerir melhorias que possam otimizar os custos ou 

facilitar a produção e entrega do produto no menor espaço de tempo e com a maior qualidade possível. 

4ª Fase – Conclusões 

Nesta última fase e depois de analisados os resultados da aplicação do modelo, são apresentadas as 

principais conclusões daí retiradas e sugestões de possíveis melhorias a serem aplicadas futuramente 

de forma a otimizar este trabalho.  
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1.4 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação apresenta a seguinte estrutura: 

Capítulo 1: consiste no presente capítulo, que serve de base para a introdução, contextualização e 

motivação do problema em estudo, bem como a metodologia a utilizar ao longo da dissertação e os 

objetivos a alcançar na elaboração da mesma; 

Capítulo 2: neste capítulo é apresentada uma revisão da literatura com base em conceitos e temas já 

publicados por diversos autores, de forma a permitir uma melhor compreensão e abordagem ao caso 

em estudo. Esta revisão abrange os temas de logística, gestão da cadeia de abastecimento, gestão 

estratégica da cadeia de abastecimento, desenhos da cadeia de abastecimento, custeio ABC e 

modelos de custeio; 

Capítulo 3: é apresentado o caso em estudo. Este capítulo começa por uma breve descrição do projeto 

de negócio, seguido da caracterização do produto, processo de produção e possíveis configurações da 

cadeia de distribuição para esse produto.  

Após identificadas as configurações, é desenvolvido o modelo de custeio baseado no método ABC 

aplicado às necessidades do caso em estudo, através da identificação de algumas das atividades 

relevantes em cada uma das configurações apresentadas anteriormente neste capítulo. Desta forma é 

possível determinar para cada configuração da cadeia de distribuição, os custos inerentes à distribuição 

do produto, desde o ponto em que é feita a encomenda online até à chegada efetiva do produto ao 

cliente. 

Este capítulo incide ainda na análise e discussão dos resultados obtidos através da aplicação do 

modelo às diferentes configurações da cadeia de distribuição apresentadas nesta dissertação; 

Capítulo 4: neste último capítulo são apresentadas as principais conclusões obtidas ao longo da 

realização da dissertação, assim como são dadas algumas sugestões para um futuro trabalho. 
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2 Revisão da Literatura 

2.1 Introdução 

Como referido anteriormente, o principal objetivo desta dissertação é desenvolver um modelo de 

custeio para uma cadeia de distribuição que possa ser aplicado a um novo negócio de vendas através 

da internet, avaliando assim algumas configurações possíveis para este negócio. Para tal, neste 

capítulo é apresentada uma revisão de literatura onde são introduzidos alguns conceitos relevantes 

para o desenvolvimento de um modelo de custeio para uma cadeia de distribuição, tais como a logística 

e a gestão da cadeia de abastecimento que são conceitos que refletem o conjunto de atividades ou 

operações inerentes a uma organização e como a mesma deve ser planeada e melhorada; a gestão 

estratégica da cadeia de abastecimento que é responsável pelo encontro do ponto de equilíbrio entre 

a procura e a oferta de bens ou serviços; desenhos da cadeia de abastecimento que ajuda na 

identificação de todas as partes envolvidas e respetiva localização das mesmas; o custeio logístico 

responsável pela identificação dos indicadores relevantes à cadeia logística e modelos de custeio de 

operações logísticas como o modelo de custeio tradicional, custeio logístico e o modelo de custeio 

baseado em atividades (ABC). 

 

 

2.2 Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento 

O principal tema deste trabalho é a logística e por isso, os conceitos e termos associados devem ser 

bem explicados. Ao longo dos últimos anos a importância da logística tem crescido em muitos setores 

empresariais e até académicos. Isto deve-se, por um lado, ao facto de a logística ser transversal a toda 

uma organização e por conseguinte ser essencial ao funcionamento e sucesso da mesma. Por outro 

lado, o efeito da globalização veio trazer uma maior competitividade aos mercados, tornando os 

consumidores cada vez mais atentos e exigentes relativamente à qualidade dos serviços e produtos. 

Estes e outros fatores levaram à promoção do estudo da logística no sentido de aprofundar mais este 

tema e perceber importância dele nas empresas. 

A logística teve origem em empresas, organizações e instituições militares. Desde sempre a área militar 

teve influência em diversas áreas, como a área estratégica, a área dos sistemas de informação, entre 

outras, de tal forma que foi a mais marcante no que respeita ao desenvolvimento logístico e na sua 

aplicação nas empresas e organizações. É de salientar que já em termos militares se apresentavam 

cinco grandes componentes logísticas: abastecimento, transporte, evacuação e hospitalização de 

feridos e serviços complementares (Carvalho, 2010). 
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Muitas vezes a logística é relacionada com algumas das seguintes denotações (Arantes, 1999): 

▪ Logística; 

▪ Gestão logística; 

▪ Gestão de abastecimento; 

▪ Pipeline logístico; 

▪ Cadeia logística; 

▪ Distribuição; 

▪ Distribuição física; 

▪ Gestão do canal. 

 

De alguma forma, estes termos acabam por ter pontos em comum, por estarem relacionados com a 

gestão das matérias-primas, bens e serviços, desde a origem até ao ponto de consumo. 

O conceito de Logística tem vindo a evoluir ao longo dos anos e Bertini (2008), definiu que a logística 

é “a arte de administrar o fluxo de materiais, da fonte de matérias-primas ao usuário”. Porém, mais 

recentemente, Carvalho (2010), define a Logística “…como a parte da Cadeia de Abastecimento que é 

responsável por planear, implementar e controlar o eficiente e eficaz fluxo direto e inverso e as 

operações de armazenamentos de bens, serviços e informação relacionada entre o ponto de origem e 

o ponto de consumo de forma a ir ao encontro dos requisitos/necessidades dos clientes.”. Esta última 

definição apenas veio reforçar e completar a definição anterior, no sentido de incluir o fluxo inverso dos 

bens, serviços e informações. Ainda nesta linha de pensamento, Carvalho, apresenta as atividades 

logísticas como incluindo a gestão de inbound e outbound no que diz respeito ao transporte, quer seja 

transporte de entrada ou saída, em termos de gestão de frotas, armazenamento, materiais, 

encomendas e inventário, de desenho da rede Logística, de gestão de prestação de serviços logísticos 

e de planeamento do abastecimento e da procura (Carvalho, 2010). Assim, dependendo da empresa, 

a Logística poder ser vista perante a seguinte definição, segundo Carvalho: 

 

“Logística ou a Gestão Logística inclui as atividades de sourcing e de procurement, o 

planeamento e programação da produção, a embalagem, a assemblagem e o serviço ao 

cliente. A Logística ou a Gestão Logística está envolvida em todos os níveis de 

planeamento e execução – estratégico, tático e operacional. A Gestão Logística é 

integradora e coordenadora, procurando melhorar as atividades Logísticas e integrar a 

Logística com as demais funções da empresa, entre elas o marketing, as vendas, a 

produção, a área financeira e as tecnologias de informação.” 
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A Figura 2 ilustra as atividades envolvidas na gestão logística: 

 

 

Figura 2 – Componentes da Gestão Logística. Fonte: Lambert, D & Grant (2006) 

 

Nas entradas encontram-se alocados os recursos naturais (solo, instalações e equipamentos), os 

recursos humanos, os recursos financeiros e os recursos de informação. A gestão da logística é 

responsável pelas matérias-primas adquiridas aos fornecedores, pela produção dos produtos nas 

instalações da empresa e dos produtos acabados que são solicitados pelos clientes. Por outro lado, as 

ações de gestão (planeamento, implementação e controlo) têm a tarefa de integrar as várias atividades 

logísticas. Por fim, as saídas têm em conta as vantagens competitivas para o cliente, no sentido de 

movimentar os bens em direção aos clientes de uma forma eficiente e organizada. 

Contudo, é importante salientar que os conceitos de cadeia logística e cadeia de abastecimento, 

embora estando muitas vezes relacionados, são diferentes e por isso devem ser bem distinguidos. Em 

suma, o conceito de cadeia logística está essencialmente relacionado com as atividades/operações da 

cadeia de abastecimento, como é o caso das atividades de armazenamento de bens e a rotina dos 

transportes, entre outras atividades. A cadeia de abastecimento consiste nas entidades envolvidas 

nessas atividades desde os fornecedores aos clientes, ou seja, fábricas, centros de distribuição, 

armazéns e transportes (Coelho, 2011). Todavia, é relevante compreender melhor estes dois conceitos 

de uma forma mais profunda.  
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2.2.1 Cadeia de Abastecimento  

A cadeia de abastecimento é a rede de organizações que está envolvida, por ligações entre si quer a 

montante quer a jusante, em processos e atividades que produzem valor sobre a forma de produtos e 

serviços” para o consumidor final (Guedes, 2000). Estas redes de organizações são compostas 

usualmente por empresas autónomas (em termos legais e financeiros), como as seguintes (Goodrich, 

2013): 

▪ Fornecedores, são responsáveis por fornecer materiais e serviços às restantes organizações 

da cadeia de abastecimento; 

▪ Produtores, fazem a montagem dos materiais provenientes dos fornecedores, criando assim 

o produto acabado; 

▪ Retalhistas, podem armazenar e/ou vender os produtos acabados nas suas lojas ao 

consumidor final, estabelecendo assim uma relação próxima com o cliente e podendo também 

gerir os preços dos produtos; 

▪ Distribuidores, transportam os produtos acabados dos produtores para os retalhistas ou 

diretamente para o consumidor final; 

▪ Clientes, são responsáveis não só por estabelecer a procura de um dado produto, como 

também pela compra desse produto; 

 

Deste modo, é possível que algumas destas organizações que compõem uma certa cadeia de 

abastecimento possam, em paralelo, fazer parte de outras cadeias de abastecimento, como por 

exemplo um produtor de ferragens que pode fornecer os seus componentes a diversas organizações 

independentes. Um exemplo de uma cadeia de abastecimento generalizada com cinco organizações 

diferentes encontra-se na Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Exemplo generalizado de uma cadeia de abastecimento  
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É de salientar que qualquer uma destas organizações pode fazer parte não só desta cadeia de 

abastecimento como também estar associada e prestar serviços para outras cadeias de abastecimento. 

Desta forma, o objetivo será uma maior competitividade entre organizações, não só em termos próprios, 

como também ao nível das cadeias de abastecimento.  

Em 2008, Srai e Gregory afirmaram que a tradicional competição do mercado onde as organizações 

competem individualmente tem vindo a ser complementada através da competição entre cadeias de 

abastecimento (UniversidadeDeCaxiasDoSul, 2014). Também, Christopher, em 1992, afirmou que são 

as cadeias de abastecimento a competir entre si e não as empresas (Carvalho, 2010). Já num passado 

mais recente, Lambert e Cooper (2000) explicaram que o processo de decisão empresarial era 

geralmente decidido dentro da própria organização. Porém, dado que as empresas deixaram de 

competir como organizações autónomas e passaram a competir entre redes, originando o conceito de 

cadeia de abastecimento como forma de integração, foram derrubadas as barreiras existentes entre 

organizações e ampliadas as parcerias além das suas fronteiras (UniversidadeDeCaxiasDoSul, 2014).    

A integração da cadeia de abastecimento veio permitir uma melhor visibilidade ao longo da mesma, 

ajudando as organizações a relacionarem-se e a gerir as suas relações ao longo da cadeia, 

possibilitando as ligações das operações entre parceiros chave. Porém, apesar de existirem benefícios 

e eficiência nesse relacionamento ao longo da cadeia de abastecimento, o parceiro mais lento acaba 

por determinar a capacidade de resposta ao mercado da empresa principal, tornando a mesma menos 

flexível no sentido de não conseguir responder de forma rápida e eficiente às variabilidades do mercado 

(Rufino, 2015). 

Contudo, é importante que haja uma gestão cuidada da cadeia de abastecimento de forma a que os 

resultados esperados sejam atingidos e que a cadeia de abastecimento seja flexível. Neste sentido, 

surgiu o termo de gestão da cadeia de abastecimento, que é responsável por unificar os membros da 

cadeia de abastecimento com o objetivo de todos os membros contribuírem para um melhor 

desempenho a nível global e não apenas pela soma das partes (UniversidadeDeCaxiasDoSul, 2014). 

 

 

2.2.2 Cadeia Logística 

A cadeia logística é um sistema integrado envolvendo processos, atividades e recursos logísticos 

necessários à materialização da cadeia de abastecimento (Guedes, 2000). Outros autores veem a 

cadeia logística como sendo a interligação de atividades que em conjunto criam um produto desde a 

sua matéria-prima até ao seu produto final, incluindo a sua distribuição e comercialização. Isto é, a 

cadeia logística pode ser definida como uma cooperação entre as várias organizações que compõem 

a cadeia de abastecimento, desde fornecedores e retalhistas até consumidores, de forma a criar valor. 

A cadeia logística pode ainda ser definida como o ciclo de vida dos processos dos fluxos financeiros, 

informativos, físicos e de conhecimento, em que o objetivo será satisfazer os requisitos dos clientes 

através de produtos e serviços de várias organizações interligadas (Marques, 2001). De uma forma 

ilustrativa, é possível imaginar que uma cadeia logística funciona como uma espécie de ligações que 
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ligam as várias atividades e organizações da cadeia de abastecimento, desde os fornecedores aos 

clientes. Essas atividades logísticas podem apresentar-se como as seguintes (Carvalho, 2010): 

▪ Armazenagem e Gestão da Armazenagem; 

▪ Controlo e Gestão de Stocks; 

▪ Eliminação, Recuperação e Reaproveitamento de Materiais e Gestão Logística Inversa; 

▪ Embalagem (industrial) e Gestão da Embalagem; 

▪ Gestão do Ciclo de Encomenda; 

▪ Localização e Gestão de Instalações; 

▪ Manuseamento de Materiais (matérias-primas, produtos em vias de fabrico e produtos finais) e 

Gestão de Materiais; 

▪ Manuseamento de Materiais Retornados; 

▪ Planeamento da Produção/Programação; 

▪ Previsão de Vendas; 

▪ Procurement e Gestão do Ciclo de Procurement; 

▪ Serviço ao Cliente; 

▪ Suporte ao Serviço ao Cliente; 

▪ Transporte e Gestão do Transporte. 

 

Todas estas atividades logísticas têm como objetivo servir e satisfazer os requisitos dos clientes. No 

entanto, é necessário ter em conta que algumas destas atividades envolvem custos logísticos muito 

elevados, como é o caso do transporte, pois implica a movimentação de grandes fluxos de materiais 

ao longo da cadeia de abastecimento. As restantes atividades têm também uma grande relevância para 

a cadeia logística e é preciso ter um especial cuidado no seu planeamento e execução, de forma a 

conseguir satisfazer os clientes proporcionando um serviço com a qualidade certa, na quantidade certa, 

no local pretendido, no tempo apropriado e ao menor custo possível. 

 

 

2.2.3 Gestão da Cadeia de Abastecimento 

A gestão da cadeia de abastecimento tem vindo a ser cada vez mais importante para as organizações. 

É na gestão da cadeia de abastecimento que se gerem as relações entre as organizações ao longo de 

toda a cadeia de abastecimento, onde existem múltiplos negócios e diferentes tipos de 

relacionamentos. Assim, para as empresas conseguirem obter resultados positivos em termos de custo, 

qualidade e tempo é importante tratarem a cadeia de abastecimento como uma única organização 
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podendo assim concentrar todos os parceiros de negócio envolvidos na cadeia de abastecimento e 

conseguir que a informação e planeamento chegue a todos os parceiros de forma muito mais coesa e 

eficiente. 

Uma possível descrição da gestão da cadeia de abastecimento refere que “…a gestão da cadeia de 

abastecimento envolve a coordenação e a procura de colaboração entre parceiros de cadeia ou de 

canal, sejam eles fornecedores, intermediários, prestadores de serviços logísticos ou clientes. Em 

essência, a gestão da cadeia de abastecimento integra as componentes de abastecimento e procura 

dentro e entre empresas” (Carvalho, 2010). Ainda em Carvalho (Carvalho, 2010), a gestão da cadeia 

de abastecimento é definida como sendo a relação com os fornecedores e clientes, quer a jusante quer 

a montante, de forma a gerar valor superior para o consumidor final a um custo menor possível para 

toda a Cadeia de Abastecimento. Por outro lado, o Council of Supply Chain Management Profissionals 

define a gestão da cadeia de abastecimento da seguinte forma (CSCMP, 2015):  

 

“Supply chain management encompasses the planning and management of all activities 

involved in sourcing and procurement, conversion, and all logistics management activities. 

Importantly, it also includes coordination and collaboration with channel partners, which 

can be suppliers, intermediaries, third party service providers, and customers. In essence, 

supply chain management integrates supply and demand management within and across 

companies.” 

 

Neste sentido é igualmente importante definir a gestão da cadeia de abastecimento em termos das 

suas relações e fronteiras (CSCMP, 2015): 

 

“Supply chain management is an integrating function with primary responsibility for linking 

major business functions and business processes within and across companies into a 

cohesive and high-performing business model. It includes all of the logistics management 

activities noted above, as well as manufacturing operations, and it drives coordination of 

processes and activities with and across marketing, sales, product design, finance, and 

information technology.”   

 

2.2.4 Cadeia de distribuição 

A cadeia de distribuição (a parte a jusante da cadeia de abastecimento) é aquela que tem vindo a ter 

cada vez mais importância nas empresas, pois é a parte responsável pela intermediação de produtos 

acabados entre os produtores e os seus consumidores. Como tal, é preciso conhecer bem todas as 

entidades presentes na cadeia de distribuição assim como as atividades aí efetuadas. Estas atividades 

representam custos bastantes elevados no que respeita ao transporte dos produtos, em muito devido 
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às distâncias entre as entidades ao longo da cadeia de abastecimento. Desta forma é importante 

configurar a cadeia responsável pela distribuição por forma a assegurar a correta distribuição dos 

produtos. 

É de salientar que a cadeia de distribuição subentende não só o transporte dos produtos, como também 

o seu armazenamento e a cadeia de transformação responsável pelo tratamento, acondicionamento e 

embalamento dos mesmos. Assim sendo, a cadeia de distribuição permite coordenar os produtos e 

serviços para que estes cheguem ao consumidor final de forma a serem consumidos e a logística 

proporciona os meios adequados no espaço e no tempo requeridos. (Gouveia, 1995) 

No entanto, como as preferências dos consumidores recaem essencialmente na variedade dos 

produtos, serviços, proximidade e preços, é importante que estas variáveis sejam estudadas e tidas em 

conta no momento de definir as estratégias de distribuição mais adequadas, de maneira a que seja 

benéfico tanto para a empresa como para o consumidor final. 

Em suma, Gouveia (1995), carateriza a cadeia de distribuição através dos seguintes elementos 

apresentados na figura. 

 

 

Figura 4 – Exemplo de uma cadeia de distribuição 

 

 

Produtor 

▪ Produtos e serviços são produzidos em grandes quantidades; 

▪ Gama reduzida de produtos e serviços produzidos; 

▪ Fornecimento de produtos e serviços a um reduzido conjunto de clientes; 

▪ Capacidade de resposta à mudança moderada. 

 

Distribuidor 

▪ Grande flexibilidade na escolha e oferta de serviços; 

▪ Flexibilidade na quantidade de produtos e serviços adquiridos ou oferecidos; 

▪ Enorme rotação de produtos e serviços; 

▪ Manipulação de diferentes produtos e serviços concorrentes. 
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Consumidor 

▪ Aquisição de pequenas quantidades de produtos e serviços; 

▪ Possibilidade de adquirir uma grande variedade de produtos e serviços; 

▪ Elevada frequência de aquisição de produtos e serviços. 

 

É importante realçar que todas as decisões referentes à distribuição de produtos e serviços de uma 

dada organização são tomadas entre os diferentes parceiros da cadeia de abastecimento, entre os 

quais se encontram os distribuidores. Igualmente importante, é ter em conta a logística, em termos de 

distribuição física, onde é feita uma gestão dos fluxos dos produtos e serviços entre os parceiros da 

cadeia de abastecimento, como também o marketing, em termos de comunicação e serviço, por forma 

a garantir que os produtos e serviços sejam consumidos pelos clientes (Gouveia, 1995). 

  

 

2.3 Gestão Estratégica da Cadeia de Abastecimento 

A gestão estratégica da cadeia de abastecimento visa encontrar o ponto de equilíbrio entre as várias 

variáveis que afetam a procura e oferta dos bens e serviços da cadeia logística por forma a contribuir 

para a satisfação dos clientes (Amorim, 2014). Neste sentido, é importante perceber que existem dois 

tipos de filosofias que podem influenciar a estratégia a ser utilizada pelas empresas: pull ou push. Numa 

estratégia push (“empurrar”), o produtor é quem tem o controlo do mercado, uma vez que produz 

produtos genéricos a um preço mais baixo, para um largo conjunto de consumidores cujas 

necessidades são idênticas. Isto é, a produção e movimentação dos produtos são feitas com base em 

previsões (Arantes, 2004). Por outro lado, a estratégia pull (“puxar”) pretende identificar as 

necessidades dos consumidores e apresentar produtos feitos à medida das suas necessidades. Ou 

seja, tanto a produção como a movimentação de produtos a jusante da cadeia de abastecimento são 

feitos com base na informação vinda do mercado (Arantes, 2004). 

Através da identificação do ponto de desacoplamento é possível perceber até onde a cadeia de 

abastecimento funciona em regime pull e onde começa a funcionar em regime push, como 

representado na Figura 5. Ao ponto de desacoplamento está normalmente associado um stock, que 

permite a transição do regime de funcionamento da cadeia de abastecimento: 
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Figura 5 – Ponto de desacoplamento. Fonte: Guedes (2000) 

 

 

No entanto, na seguinte figura abaixo estão representados vários cenários onde ponto de 

desacoplamento pode variar desde o ponto mais a montante ao mais a jusante da cadeia de 

abastecimento. 

 

Figura 6 – Diversos cenários do ponto de desacoplamento. Fonte: Guedes (2000) 

 

O primeiro cenário apresenta uma filosofia push, onde o fornecimento é feito com base na previsão da 

procura. Desta forma, é importante que seja feita uma correta previsão dos consumos e um 

planeamento das atividades para que se consigam movimentar os stocks de uma forma eficaz. Assim, 

neste cenário o objetivo é “empurrar” de uma forma ponderada e planeada os produtos para os clientes. 

Num segundo cenário intermédio entre a filosofia push e pull, tem-se em conta a produção de produtos 

semiacabados que podem ser posteriormente finalizados consoante os requisitos dos clientes. Deste 

modo, estes produtos acabam por ser personalizados ao gosto de cada cliente, que assim têm um 

produto diferenciado embora a base do produto seja a mesma.  

O terceiro cenário representa uma situação intermédia, onde é possível verificar que a produção de 

componentes é feita para stock. Ao contrário do segundo cenário, os produtos ou componentes são 

acabados, permitindo que mais tarde a montagem desses mesmos componentes seja concluída tendo 

em conta os requisitos das encomendas dos clientes.  
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O último cenário apresenta uma filosofia tipicamente pull, cujo objetivo compreende uma resposta 

rápida à procura. Para que isso seja possível, é necessário que exista informação sobre a procura e 

que essa informação seja passada de uma forma rápida e precisa ao longo de toda a cadeia de 

abastecimento, permitindo assim o aumento da capacidade de resposta da organização às 

necessidades dos clientes. 

No contexto do caso em estudo, é possível perceber que se reflete mais nos últimos cenários, uma vez 

que os produtos vendidos através do comércio online são na sua maioria produtos que vão satisfazer 

um conjunto limitado de consumidores, respeitando as suas preferências e requisitos prévios.  

 

 

2.4 Desenho de Cadeias de Abastecimento 

O desenho ou configuração de uma cadeia de abastecimento consiste na determinação da localização 

e tamanho ideal das várias instalações necessárias ao longo da cadeia de abastecimento. Essas 

instalações são referentes a fornecedores, a fábricas, a armazéns e aos fluxos de produtos desde a 

sua origem até ao consumidor final. Desta forma, é importante perceber qual o número e a localização 

dessas instalações, dado que se trata de um fator crítico para o sucesso da cadeia de abastecimento. 

Além disso, alguns especialistas sugerem mesmo que, 80% dos custos da cadeia de abastecimento 

provêm da localização das instalações e da determinação dos fluxos ideais dos produtos (Watson et 

al., 2012).  

Uma outra visão do que é o desenho de uma cadeia de abastecimento está assente na explicação de 

Fine (1998): 

 

“…de forma análoga ao mapeamento do genoma humano, para que uma empresa consiga 

compreender a cadeia de capacidades e abastecimento, na qual está envolvida, deve 

iniciar com um mapa, no qual identifica todas as organizações envolvidas no rol de 

atividades dessa empresa – objeto de análise – bem como os subsistemas proporcionados 

por essas companhias, e a capacidade e contribuições que elas trazem para a proporção 

de valor; e, ainda, a contribuição tecnológica de cada uma delas para o produto ou serviço 

final da empresa. (Serson, 2006)” 

 

Fine (1998), vai ainda mais longe e propõe que ao se criar uma configuração da cadeia de 

abastecimento seja possível trabalhar com múltiplas cadeias distintas podendo atuar de forma 

simultânea e complementar (Serson, 2006).  
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2.4.1 Estudos Realizados 

Chopra (2003) realizou um estudo sobre o desenho de uma cadeia de distribuição numa cadeia de 

abastecimento. O principal objetivo desde estudo passou por entender e analisar diferentes cadeias de 

distribuição e os seus pontos fortes e fracos, pois consoante as características dos clientes e dos 

produtos é possível identificar a cadeia de distribuição que mais se adequa a essas mesmas 

características. Para este autor, o desempenho da rede de distribuição deve ter em conta dois aspetos 

importantes: as necessidades dos clientes e o custo de satisfazer essas necessidades. Porém, 

relativamente às opções de desenho para uma rede de distribuição, no contexto da distribuição desde 

o fabricante até ao consumidor final, o autor considera existirem duas decisões chave a ter em conta 

quando se desenha uma rede de distribuição:  

1. O produto será entregue no local do cliente ou será recolhido num local pré-determinado? 

2. O produto terá uma localização intermédia (entrega feita através de um intermediário)? 

 

A recente utilização do comércio eletrónico levou muitos produtores a redesenhar as suas estruturas 

de canais tradicionais de forma a venderem diretamente ao cliente através do canal internet, 

substituindo assim a loja física e tradicional presente na cadeia de abastecimento (Chiang et al., 2003). 

A forte aceitação por parte do cliente deste canal direto obrigou os produtores a abrirem este canal de 

forma a conseguirem competir com os outros retalhistas, tornando-se mais uma estratégia de marketing 

perante os seus competidores. Este tipo de canal direto traz não só o benefício da redução dos preços 

como também permite melhorar a rentabilidade global do negócio.   

Meixell & Gargeya (2005) reviram os modelos de apoio à decisão para o desenho das cadeias de 

abastecimento globais, classificando esses modelos de acordo com as seguintes dimensões:  

1. Decisões dirigidas no modelo; 

2. Métricas de desempenho; 

3. Grau em que o modelo suporta a decisão integrada de processos; 

4. Considerações de globalização. 

 

Desta forma, os autores puderam concluir que embora a maioria dos modelos consiga resolver as 

questões relacionadas com a globalização, muito poucos modelos associados à prática global da 

configuração da cadeia de abastecimento são totalmente resolvidos. Nos modelos de configuração da 

cadeia de abastecimento é necessário considerar, não só as instalações internas, mas também as 

instalações externas. Além disso, para desenhar uma cadeia de abastecimento é necessário selecionar 

alguns critérios importantes tais como: as quantidades mínimas de encomenda por fornecedor, as 

restrições de orçamento, o número de fornecedores, preferências geográficas e capacidades. Será 

também importante que estes modelos tenham objetivos claros de modo a avaliar a qualidade do 

impacto, o prazo de entrega e o nível de serviço. 
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2.5 Custeio Logístico 

Numa organização ou projeto específico da organização é necessário quantificar o serviço a clientes, 

a utilização de recursos, custos unitários e stocks (entre outros) para que estes sejam indicadores 

relevantes no momento de gerir ou avaliar a cadeia logística (Guedes, 2000). Além disso, é de extrema 

importância quantificar os custos totais inerentes a uma dada organização para que se possam tomar 

decisões ou fazer alterações na mesma. Para tal, existem diferentes modelos de custeio que podem 

ser utilizados pelas empresas, como o custeio tradicional, o custeio logístico e o custeio ABC.  

 

2.5.1 Custeio Tradicional 

Custeio funcional/departamental. Este tipo de custeio divide-se essencialmente em duas grandes 

categorias de custos: 

▪ Custos Diretos – referentes à mão-de-obra direta (tempo e respetivo custo), materiais diretos 

(matérias-primas, produtos semiacabados ou completos), entre outros, que sejam diretamente 

imputáveis a um dado produto ou serviço. 

▪ Custos Indiretos – não diretamente imputáveis a um produto ou serviço. Isto é, mão-de-obra 

e materiais consumidos que não são diretamente visíveis no produto ou serviço prestados, 

associados ao transporte, receção, manuseamento, armazenamento, reparação e manutenção 

das instalações, etc (Themido & Arantes, 2004). 

 

O custeio tradicional tem como principais funções: a valorização de inventários (ativos) e bens vendidos 

(proveitos) para efeitos de relatório financeiro; a estimativa de custo de produtos, serviços, atividades 

e clientes de forma a poder justificar esses mesmos custos no orçamento da organização; fornecer aos 

gestores a informação necessária sobre a eficiência dos processos e também poder apoiar a tomada 

de decisões feitas na organização. Por outro lado, Themido e Arantes (2004) afirmam que este tipo de 

contabilidade tradicional não considera custos diferenciados por produto ou serviço específicos, 

embora reconheça a sua existência. Desta forma, estes custos indiretos acabam por ser acumulados 

em centros de custos e alocados aos produtos ou serviços de acordo com a mão-de-obra direta, os 

materiais diretos consumidos ou os volumes de produção. Hoje em dia este método de alocar os custos 

indiretos é pouco correto, embora para algumas componentes destes custos indiretos esta alocação 

ainda seja uma alternativa preferível (Themido & Arantes, 2004). 

Contudo, o custeio tradicional além de não funcionar bem, nomeadamente nas atividades que são 

orientadas para fluxos e processos que são transversais à organização, como é o caso da gestão 

logística e da gestão da cadeia de abastecimento, também não acompanhou a evolução produtiva e 

tecnológica das organizações (da Silva et al., 2015). Isto acontece porque este método de afetação dos 

custos indiretos e partilhados distorce muitas vezes a verdadeira rentabilidade dos produtos, clientes 

ou mercados quando se verifica um aumento significativo de custos indiretos, um aumento dos custos 
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fixos, um aumento significativo do número de canais de distribuição alternativos, uma grande 

diversificação de produtos e serviços, etc.  

No entanto, este método tradicional apenas tem em conta o controlo de custos dos departamentos e a 

forma como a organização afeta os seus custos para efeitos do relatório financeiro, enquanto o modelo 

de custeio ABC já requer um outro tipo de raciocínio e acaba por suprir a necessidade de informações 

mais precisas sobre os custos dos produtos ou serviços, contribuindo para aperfeiçoar o processo 

produtivo (da Silva  et al., 2015). É necessário um método mais atrativo e dinâmico de informação que 

atenda às atuais exigências do mercado atual. 

 

2.5.2 Custeio Logístico 

De modo a que um sistema de custeio seja adequado ao custeio logístico deve permitir o seguinte 

(Arantes, 2004): 

▪ Refletir o fluxo de materiais e serviços, isto é, deverá identificar os custos resultantes da 

disponibilização dos produtos ou serviços ao cliente no local de consumo; 

▪ Analisar os custos e as receitas consoante o tipo de cliente, o segmento de mercado ou o canal 

de distribuição. 

 

Desta forma, é necessário determinar, em primeiro lugar, os resultados pretendidos do sistema logístico 

e apenas seguidamente identificar os custos referentes à obtenção desses mesmos resultados. 

Outro aspeto importante no custeio logístico é o conceito de missão, que pode ser definido como um 

conjunto de objetivos relativos ao serviço ao cliente, que o sistema logístico deverá associar a um 

segmento de mercado específico (Arantes, 2004). Para que um sistema logístico seja eficaz é preciso 

determinar o custo total do sistema de forma a atingir os objetivos estabelecidos, ou seja, os resultados 

pretendidos para o sistema logístico (Arantes, 2004). 

 

 

2.5.3 Custeio ABC  

O custeio por atividades/processos afeta os custos totais de uma organização, sejam eles custos 

diretos ou indiretos, referentes às atividades da mesma, nomeadamente atividades de suporte às 

instalações (eletricidade, aquecimento, etc.), do processo (supervisão de linha, etc.), do produto 

(engenharia, especificação do produto, desenvolvimento do produto, etc.), ao nível do lote (set-ups, 

movimento de materiais, ordens de compra, etc.), da unidade ou do cliente/mercado (processamento 

de encomendas, entregas, embalamento do produto, etc.).  

Neste sentido, é fundamental analisar e perceber os parâmetros relevantes que ajudam a explicar os 

custos incorridos em cada uma das atividades da empresa, considerando que todos os custos são 
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variáveis. Para este trabalho será necessário considerar este modelo de custeio e analisar as atividades 

logísticas relativas ao armazenamento, ao transporte e à manutenção de inventário. 

 

2.6 Método de Custeio ABC 

Este tipo de método começou a ser utilizado em 1940 pela conhecida marca Caterpillar, embora tenha 

sido realmente impulsionado por Kaplan & Johnson, da Harvard Business School, em 1988 (Guedes, 

2000). Neste método de custeio, os produtos e serviços são custeados tendo por base o custeio das 

atividades ao invés dos produtos em si, isto é, o processo de fazer o produto mais que do que o produto 

feito (Mendes, 2012).  

De acordo com um estudo realizado, o método de custeio ABC é definido do seguinte modo (Themido 

et al., 2014): 

 

“A methodology that measures the cost and performance of activities, resources and cost 

objects, assigns resources to activities and activities to cost objects based on their use, 

and recognizes the casual relationships of cost drivers to activities” 

 

Este método de custeio tem vindo a ser cada vez mais utilizado ao longo dos anos, à medida que 

muitas empresas se foram deparando com as consequências da utilização de sistemas de 

contabilidade que forneciam informações pouco precisas sobre os custos. Com o progressivo 

desajustamento dos sistemas de custeio tradicionais e com o forte aumento da competitividade, houve 

necessidade, por parte das empresas, de fazer alterações significativas à estrutura de custos, o que 

contribuiu, de certa forma, para o desenvolvimento de um novo método de custeio, denominado ABC 

(Themido & Arantes, 2004). 

O método de custeio ABC pode ser visto de uma forma simplificada na Figura 7: 

 

Figura 7 – Modelo simplificado do sistema de custeio ABC. Fonte: Themido & Arantes (2004) 
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De uma forma muito simples, em Mendes (2012), é apresentado um método de desenvolvimento do 

método de custeio ABC que consiste essencialmente em quatro passos: Inicialmente são identificadas 

as atividades que decorrem na empresa. Este processo é fundamental no desenvolvimento do modelo, 

pois serão essas as atividades que serão custeadas e, uma vez associadas aos objetos de custo, irão 

originar o custo do próprio objeto. De seguida procede-se à associação dos custos aos centros de 

custos para cada uma das atividades identificadas anteriormente. Posteriormente, para cada atividade 

deve ser identificado o respetivo indicador de consumo de atividade (cost driver), que é o responsável 

pelos custos da atividade. Por fim, associam-se os custos das atividades aos produtos que necessitam 

dessas mesmas atividades. Para uma melhor compreensão do método de custeio utilizado no 

desenvolvimento deste modelo, é fundamental definir alguns conceitos que foram referidos 

anteriormente (Themido & Arantes, 2004): 

▪ Análise das Atividades – Na aplicação do método ABC começa-se por identificar as 

atividades presentes, cuja realização causa o consumo dos recursos económicos. É importante 

analisar de que forma os recursos são encaminhados para os objetos de custeio, tendo em 

conta a atividade, podendo para isso serem utilizadas técnicas de observação, questionários, 

entrevistas, etc.  

▪ Atividades – Conjunto de tarefas que utilizam recursos e que tem como resultado final a 

execução de um serviço ou a transformação de um produto de um estado para o outro; 

▪ Centro de Custos – Conjuntos de custos relacionados com um mesmo produto, serviço ou 

atividade; 

▪ Medidas de Desempenho - Trata-se de medidas qualitativas que indicam a eficiência ou 

eficácia do desempenho das atividades; 

▪ Gestão Baseada em Atividades (ABM – Activity based management) – Processo de 

decisão que afeta diretamente e altera o nível de atividade, afetando também naturalmente o 

consumo de recursos económicos que são necessários na realização de um processo 

específico. O ABC pode ser visto então como uma ferramenta de medida na gestão integrada 

do ciclo de atividades de produção, não sendo por si só capaz de reduzir os custos ou melhorar 

processos. Apenas o ABM pode reduzir os custos e melhorar os processos; 

▪ Motivador de Custo – Cost driver ou Indicador de consumo de atividade é uma variável que 

demonstra a relação causa-efeito entre a utilização de recursos, o desempenho das atividades 

que compõem o processo de fabrico ou a prestação de serviços. É possível encontrar vários 

indicadores de consumo de atividade (cost drivers) para uma atividade ou produto, dependendo 

da precisão exigida pelo modelo; 

▪ Motivador de Custos Operacionais – Variáveis responsáveis por determinar a quantidade de 

trabalho, que ajudam a explicar a razão das atividades serem realizadas. Exemplos disso são 

projeções de quantidade a produzir, o tipo de produção, a linha de produtos, entre outros;   

▪ Objeto de Custeio – Bem ou serviço resultante da realização de uma atividade ou conjunto de 

atividades. Na metodologia ABC pretende-se determinar e acumular o custo dos recursos 
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económicos que são consumidos ao longo da execução das atividades presentes no processo 

de produção do produto e/ou serviço final a prestar ao cliente; 

▪ Recursos – Fatores económicos utilizados na produção de um bem ou serviço, como a mão-

de-obra, matérias-primas e capital. 

 

Como em qualquer outro método de custeio, existem vantagens e desvantagens. Neste seguimento, 

são apresentadas na Tabela 1 algumas das principais vantagens e desvantagens do método de custeio 

ABC. 

 

Tabela 1 – Vantagens e Desvantagens do método de custeio ABC 

Vantagens Desvantagens 

Conhecimento profundo das atividades da organização Mais dispendioso 

Melhor apoio ao processo de tomada de decisão (decisões 
operacionais, entre outras) 

Maior esforço na recolha e análise de informação 

Melhor compreensão de como são empregues os fatores de 
produção 

Dificuldades técnicas de implementação 

Maior sofisticação na imputação de encargos dos produtos, 
serviços e clientes 

Não permite análise baseada em custos marginais 

 

Contudo, a implementação deste método é mais apropriada em organizações que tenham uma grande 

incidência nas atividades de suporte, um elevado nível tecnológico, atividades variadas e diversificadas, 

produtos variados e personalizados e custos de set-up elevados. 

 

2.6.1 Estudos realizados 

Em Portugal, foi realizado um estudo sobre a aplicação do método de custeio ABC à operação logística 

de uma grande empresa de retalho, a Sonae. Mendes, em 2012, foi quem realizou este estudo, cujo 

principal objetivo era desenvolver um modelo que permitisse custear toda a operação logística referente 

ao retalho alimentar, Sonae MC, de forma a atribuir corretamente o custo da operação logística às 

diferentes categorias de produtos. Com a aplicação deste modelo, Mendes percebeu que este se 

encontra bem adaptado à realidade da empresa permitindo assim tomar decisões mais sustentadas 

quanto à sua operação logística, como também realizar a faturação às lojas de uma forma mais justa.  

Themido et al., (2014) apresentam um caso de estudo que tem como objetivo desenvolver um sistema 

de gestão de logística integrada na empresa SPC - Logística com base no sistema de custeio logístico 

ABC. Este modelo ajudou a estimar vários custos com precisão, permitindo diminuir os custos logísticos 

e tornando o sistema mais eficiente, mantendo o nível de serviço e stock. 
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Para outros autores, como Pirttilä & Hautaniemi, (1995), ainda existem poucos estudos realizados 

acerca da aplicação do método ABC, e a sua maioria está limitada ao processo de fabricação de uma 

empresa. Perante tal, estes autores efetuaram um estudo numa empresa fabricante de produtos 

alimentares, Chymos Oy, com base nos princípios do método ABC, aplicado à distribuição logística, de 

forma a verificar as potencialidades desta abordagem nesta área em específico. 

Pirttilä & Hautaniemi (1995) concluíram que a aplicação deste modelo permite ter uma informação sobre 

os custos mais precisa, uma vez que os custos dos recursos são associados às atividades e os custos 

das atividades aos custos dos objetos. Além disso, a maior diferença da metodologia ABC e o sistema 

tradicional prende-se no uso de inúmeros cost drivers e no uso de atividades como sendo centros de 

custos. Contudo, o maior problema na aplicação desta metodologia é o tratamento dos custos ao nível 

do fabrico (factory-level) e custos de capacidade desocupada (free capacity), ou seja, tudo o que seja 

informação dispersa pode causar problemas neste modelo.  

Tal como Pirttilä e Hautaniemi, os autores Baykasoğlu & Kaplanoğlu (2008) afirmam que apesar de 

existirem muitos estudos sobre o custeio moderno, nomeadamente sobre o custeio baseado em 

atividades, ainda existem poucos estudos que apresentem aplicações no contexto real no que diz 

respeito à logística e transporte. Estes autores realizaram um estudo numa transportadora terrestre 

sedeada na Turquia, onde implementaram a metodologia ABC combinada com a modelação do 

processo de negócio. A aplicação desta nova abordagem revelou-se mais eficaz, sobretudo no custeio 

de serviços da empresa comparativamente com o sistema de custeio tradicional anteriormente em uso. 

Em 2012, Schulze, Seuring & Ewering afirmaram que o método de custeio tradicional não é o mais 

adequado no âmbito da gestão da cadeia de abastecimento por não existirem normas específicas para 

a composição dos custos ao longo dos membros da cadeia de abastecimento. Já Stefano &  Filho 

(2013) declararam não ser possível tomar decisões sem informação fiável sobre os custos, sendo 

necessário calcular os custos do produto ou serviço através da metodologia ABC. Neste sentido, 

Stefano & Filho (2013) afirmam ainda que esta metodologia tem a característica fundamental de tentar 

reduzir possíveis distorções causadas pela atribuição arbitrária de custos indiretos que são adquiridos 

nos sistemas de custeio tradicionais. Adicionalmente, a metodologia ABC tem vindo a ser desenhada 

e implementada com o propósito de que os produtos consomem atividades, as atividades consomem 

recursos e por sua vez os recursos representam custos (Stefano & Filho, 2013). Por conseguinte, as 

atividades, os indicadores de consumo e os recursos são muito importantes no sentido de se perceber 

a metodologia ABC. Desta forma, os autores efetuaram um estudo sobre a aplicação da metodologia 

ABC numa grande empresa de produção de componentes para fachadas de imóveis. Este estudo 

revelou que uma vez utilizado o custeio baseado em atividades e uma informação sobre o custo mais 

padronizada em todos os membros da cadeia de abastecimento, permite uma tomada de decisões 

estratégicas mais sustentadas. 
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2.7 Notas sobre Custeio das Atividades Logísticas 

O custeio de uma cadeia de distribuição deve, em geral, contemplar a modelação de custos relativos 

às seguintes principais atividades (Arantes, 2004): 

▪ Transporte – custo da movimentação física dos produtos entre as várias entidades da cadeia 

de abastecimento; 

▪ Armazenamento – custos das operações relativas à movimentação e ao espaço necessário 

nas várias entidades da cadeia de abastecimento para armazenar inventários de produto 

acabado ou semiacabado; 

▪ Inventário – custos de manter inventário dos produtos ao longo da cadeia de abastecimento, 

quer estes estejam em trânsito ou imobilizados nos armazéns das várias entidades; 

 

Neste estudo, para o desenvolvimento do modelo de custeio das atividades mencionadas, é utilizado o 

método do custeio logístico associado, sempre que possível, aos princípios do método de custeio ABC. 

 

 

2.8 Conclusões  

A compra e venda de produtos e serviços realizados através da internet é simples e possibilita não só 

ter acesso a um diferenciado e vasto número de produtos e serviços, como por vezes encontrar preços 

bem menores que nas próprias lojas físicas. Sendo assim, é importante perceber como uma empresa 

deve estruturar o seu negócio e como configurar a sua própria cadeia de abastecimento.  

Este trabalho pretende, então, apresentar algumas configurações possíveis de uma cadeia de 

abastecimento para vendas online de um dado produto da empresa em estudo, dando especial atenção 

à distribuição. Para este propósito foi necessário rever alguns conceitos sobre esta temática. Neste 

sentido, foi possível perceber que, para escolher a configuração mais adequada para uma cadeia de 

abastecimento é preciso ter em conta os custos resultantes. Para tal, foram estudados métodos de 

custeio (custeio tradicional, custeio logístico e custeio ABC) e modelos de custeio das atividades 

logísticas que podem ser aplicados de forma a custear as configurações pretendidas. Foi possível 

concluir que o método de custeio ABC é frequentemente referido, por parte de vários autores, como 

sendo um bom método para estimar os custos decorridos em cada atividade logística ao longo da 

cadeia de abastecimento, tendo como custo total a soma dos custos de cada atividade. Todavia, os 

modelos de custos presentes na revisão bibliográfica, relativos aos custos de transporte, inventário e 

armazenamento, podem apoiar o desenvolvimento do próprio modelo de custos logísticos para o caso 

em estudo. Desta forma, optou-se aplicar, sempre que possível, a filosofia subjacente ao método de 

custeio ABC de forma a identificar e estimar os custos por atividade, que são um grande suporte no 

momento de custear as configurações apresentadas. Assim, nesta dissertação será desenvolvido um 

modelo de custeio tendo por base o método de custeio ABC que permite apurar os custos das 
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atividades da cadeia de abastecimento. Com a ajuda da aplicação deste método de custeio é possível 

avaliar cada uma das configurações, que representam diferentes momentos na evolução do negócio e 

verificar os custos e a logística implícita na cadeia de distribuição. 
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3 Caso de estudo  

3.1 Introdução 

Esta dissertação tem como objetivo principal apresentar soluções de distribuição para a venda de um 

determinado produto através da internet. Para tal e tendo por base um negócio de uma nova empresa 

que pretende vender o seu produto online, são apresentadas neste capítulo algumas propostas de 

configurações de cadeias de distribuição que possam ser aplicadas a este produto. Assim, cada uma 

das configurações espelha uma possível evolução do negócio no que respeita à cadeia de distribuição 

do produto. Após a apresentação das configurações da cadeia de distribuição é desenvolvido um 

modelo que permite compreender os custos associados às atividades inerentes à distribuição do 

produto.   

Christopher (2015), acredita que num mundo onde a mudança é constante, o pensamento e desenho 

de uma cadeia de abastecimento tem se ser questionada, devendo ser flexível e de fácil adaptação às 

mudanças do negócio. Em relação ao canal de distribuição, a perspetiva de Martin Christopher & 

Christopher (2011) é: 

 

“Now, instead of designing supply chains from the ‘factory outwards’ the challenge is to 

design from the ‘customer backwards’.” 

 

Esta afirmação vem mudar a forma como tradicionalmente é pensada e desenhada uma cadeia de 

abastecimento, vendo o consumidor como sendo o início da cadeia e não o fim da mesma, devendo o 

desenho da cadeia ter em conta o valor que os consumidores procuram no mercado em que o negócio 

compete. 

Desta forma, este capítulo começa por uma breve apresentação da ideia subjacente à criação do 

negócio, seguido do processo de produção e apresentação de três propostas de configurações 

possíveis para a distribuição do produto, tendo em conta as próprias caraterísticas do negócio e a 

evolução do mesmo.  

Por fim, é desenvolvido um modelo que integra a filosofia do método ABC com aplicação nas cadeias 

de distribuição apresentadas para o produto em questão. Este modelo encontra-se dividido em quatro 

partes distintas, correspondendo às quatro etapas do modelo: identificação de atividades, indicação 

dos cost drivers de recursos e centros de custo, determinação de cost drivers e alocação a cada centro 

de custo e por fim o cálculo dos custos das respetivas atividades. Ao longo do desenvolvimento do 

modelo são também apresentados e discutidos os respetivos resultados. 
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3.2 Negócio 

Esta dissertação pretende mostrar o desenvolvimento de um modelo de custeio assente na filosofia do 

método de custeio ABC. Para tal, optou-se pela ideia da criação de um novo projeto de negócio, cujo 

principal objetivo é a produção, posterior venda e distribuição de um produto de sistema modular 

através da internet e de lojas especializadas de design. Entenda-se por produto modular como sendo 

algo parecido com os blocos de “LEGO”, ou seja, peças que podem ser encaixadas facilmente em 

outras peças idênticas, mas com algumas características diferentes tais como as peças de LEGO.  

 

A ideia deste projeto de negócio assenta nos seguintes pontos: 

▪ Venda do produto, com possibilidade de estendê-lo ao longo do tempo; 

▪ Produzir consoante as encomendas; 

▪ Stock de segurança para os produtos mais vendidos; 

▪ Modelo do produto é sempre igual, mudando apenas o acabamento; 

▪ Todos os meses são criados artigos com acabamentos diferentes; 

▪ Venda direta ao cliente através da internet e de lojas especializadas de design; 

 

Perante estas caraterísticas, o maior desafio deste negócio é perceber como será feita a distribuição 

dos produtos tendo em conta o processo de produção do produto e todas as entidades envolventes. 

Como tal, é necessário desenhar uma cadeia de distribuição eficiente em termos de custos e logística, 

que englobe todos os intervenientes à concretização deste negócio e que contribua para a satisfação 

dos clientes.  

 

3.2.1 Processo de Produção 

O produto deste negócio é uma peça de design, cujo modelo é sempre o mesmo embora os 

acabamentos possam ser diferentes consoante a escolha do cliente. Sendo este um produto modular, 

possibilita aos clientes adquirir uma única peça ou optar por várias peças e preencher um espaço, dado 

que as peças são facilmente encaixáveis entre si. É também objetivo deste negócio vender o produto 

não só através do canal direto da internet como também vendê-lo a lojas de produtos de design. Na 

página de internet deste negócio são expostos os produtos com os diversos acabamentos para que o 

cliente possa escolher o que mais lhe agradar. É de salientar que todos os meses ou por sazonalidade 

são criados novos artigos, isto é, os mesmos produtos, mas com novos tipos de acabamentos de forma 

a inovar e aumentar a oferta de artigos aos clientes.  
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Uma vez que se trata de um produto específico e de design, as encomendas são feitas consoante são 

rececionados os pedidos dos clientes. No entanto e de acordo com a filosofia do negócio é pretendido 

que exista um stock de segurança para os artigos mais vendidos.  

 

O processo de produção tem duas etapas distintas: 

1. Parte interior do produto em poliestireno; 

2. Parte exterior do produto (acabamento) personalizado consoante os pedidos de encomenda. 

 

Para que este negócio se concretize, a empresa contactou alguns fornecedores que trabalham com os 

materiais pretendidos e que possam produzir o produto idealizado. Assim, a empresa optou por fazer 

parceria com os seguintes fornecedores: um fornecedor em Peniche, responsável pela produção da 

parte interior do produto em poliestireno, um fornecedor em Paços de Ferreira encarregue do 

acabamento e posterior embalamento do produto, de onde o produto fica pronto, e um terceiro 

fornecedor responsável pelo packaging. Além disso, existe um armazém em Paços de Ferreira que 

serve de apoio à distribuição e armazenamento de algum stock de segurança. Pretende-se que 

inicialmente este armazém seja alugado para o armazenamento de algum stock e como ponto de 

partida para a distribuição dos produtos aos clientes finais. 

 

 

3.2.2 Configurações 

Após a apresentação da ideia do negócio e das suas principais caraterísticas, é possível apresentar 

algumas propostas de configurações para a cadeia de distribuição do produto inerente a este negócio. 

É de realçar que estas configurações correspondem a uma possível evolução do negócio e por isso 

não são comparáveis entre si. Isto é, em cada uma das configurações é apresentada uma proposta da 

distribuição do produto, quer numa fase inicial do negócio onde se pretende vender o produto a nível 

do mercado nacional, quer numa fase intermédia em que se pretende alcançar o mercado Europeu ou 

numa fase mais avançada do negócio que se pretende expandir a distribuição do produto para fora da 

Europa. Desta forma é possível avaliar cada fase de evolução do negócio e os custos inerentes em 

cada configuração, tendo sempre por base o mesmo conceito de negócio.  

Através destas configurações e do desenvolvimento do modelo de custeio é possível ter uma visão 

geral do negócio, no que respeita à distribuição do produto, como também perceber em que partes do 

processo se pode melhorar e poupar. 
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Configuração 1 

Na Figura 8 é apresentada a configuração mais simples da cadeia de distribuição que corresponde à 

etapa inicial do caso em estudo: Mercado nacional. 

 

 

Figura 8 – Configuração 1: cadeia de distribuição - mercado nacional 

Na configuração presente na Figura 8 está representada uma cadeia de distribuição muito simples 

composta por três fornecedores (como mencionado anteriormente) e um armazém. O fornecedor 

responsável pela parte interior da peça (produto semiacabado) produz uma certa quantidade do 

produto, tendo por base uma filosofia push. Isto é, a produção é feita tendo em vista a procura por parte 

dos clientes e a sua produção é feita para stock, sendo depois enviada e armazenada no armazém, em 

Paços de Ferreira. Posteriormente e consoante os pedidos de encomendas feitos pelos clientes e pelas 

lojas de design, esses produtos são encaminhados para o fornecedor responsável pelo acabamento 

da peça de acordo com os requisitos dos clientes e pelo seu embalamento, seja com película protetora 

ou outro tipo de material que proteja o produto. Após o embalamento, o produto fica pronto e é 

necessário fazer o packaging. Nesta fase e com objetivo de diminuir custos de transporte e garantir 

maior qualidade do produto, o fornecedor do packaging é responsável por terminar o produto, 

colocando o mesmo na caixa final especialmente criada para este produto que é entregue ao cliente. 

Com o packaging terminado, o produto encontra-se pronto para seguir para o armazém onde são 

armazenados alguns desses produtos, nomeadamente os produtos mais solicitados por parte dos 

clientes. Outros são distribuídos para clientes que façam as suas encomendas através da internet ou 

para lojas de design que podem revender o produto. O transporte realizado entre as várias entidades 

encontra-se a cargo de uma empresa de outsourcing.  
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Numa fase inicial do negócio, esta configuração apresenta ser a mais indicada para dar resposta ao 

mercado nacional, uma vez que possui apenas um armazém que pretende funcionar também como um 

centro de distribuição. Desta forma, a distribuição do produto consegue ser assegurada num curto 

espaço de tempo se a entrega do produto se concentrar apenas  em território nacional, pois de outra 

forma o prazo de entrega pode ser mais elevado e possivelmente não se consegue um transporte com 

carga completa, podendo aumentar em muito os custos de transporte. Outra possibilidade é utilizar um 

transporte partilhado de forma a partilhar a carga de outro veículo de transporte cuja localidade de 

destino é a que se pretende. É importante realçar que uma cadeia de distribuição ideal deve privilegiar 

carga completa (full truck) no veículo de transporte responsável pela distribuição dos produtos.   

 

 

Configuração 2 

A segunda configuração, apresentada na Figura 9 tem em conta a expansão do negócio para o 

mercado Europeu, recorrendo ao apoio de centros de distribuição. Assim, nesta configuração é 

apresentada uma cadeia de abastecimento mais complexa, composta por três fornecedores, um 

armazém e dois centros de distribuição, mas, tal como na primeira configuração, o processo de 

produção dos produtos mantém-se inalterado. Porém, a distribuição é suportada com o apoio de dois 

centros de distribuição: um centro de distribuição regional, cuja localização é em Espanha, 

possivelmente perto da fronteira com Portugal e que é responsável pela distribuição dos produtos ao 

nível na Península Ibérica; o outro centro de distribuição fica localizado no centro da Europa com o 

objetivo de satisfazer as encomendas provenientes dessa região. É de salientar que estes centros de 

distribuição são responsáveis pela logística envolvida na entrega destes produtos e mais uma vez o 

transporte é assegurado por uma empresa de outsourcing. Nesta configuração, o armazém tem como 

função manter algum stock de segurança como também dar apoio à distribuição do produto. 

Outro cenário para esta configuração passa por adicionar outros centros de distribuição em pontos 

estratégicos por toda a Europa, por forma a diminuir o tempo de entrega das encomendas, em que 

cada centro de distribuição pode ou não ter um stock de segurança. 
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Figura 9 - Configuração 2: cadeia de distribuição – mercado europeu 

 

 

 

Configuração 3 

Outra configuração possível consiste na substituição dos centros de distribuição por lojas de design 

espalhadas por vários pontos da Europa e mundo, mantendo-se inalterado o processo de produção. 

Neste caso, as lojas de design não só são responsáveis pela revenda dos produtos, funcionando elas 

próprias como clientes e por isso podem dispor de algum stock dos produtos, como também podem 

funcionar como centros de distribuição que asseguram a entrega dos produtos cujas encomendas 

sejam feitas através da internet. Isto é, uma vez efetuada uma encomenda online, é possível verificar 

se o produto em questão se encontra em stock de segurança numa loja perto do cliente e assim a 

distribuição é feita a partir desse ponto da cadeia de distribuição e assegurada por um serviço de 

outsourcing de transporte. Caso não se verifique esse stock na loja mais perto do cliente, é possível 

verificar se existe o produto em stock numa outra loja perto da morada do cliente. Se ainda assim o 

produto não se encontrar disponível em nenhuma loja, então o sistema de encomendas deve dar a 

indicação ao gestor de encomendas de que é necessário produzir o produto e posteriormente o mesmo 

será distribuído, muito possivelmente por um transporte partilhado caso não existam mais encomendas 

nesse período ou para aquela localização. Caso o número de encomendas para uma determinada 

região consiga preencher a carga total do veículo, o mesmo será responsável pela distribuição para os 

clientes, que neste caso podem ser lojas ou clientes que tenham feito a sua compra online.  
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O armazém em Paços de Ferreira tem como principal objetivo apoiar a distribuição, armazenar os 

produtos em via de fabrico e os produtos acabados para stock de segurança.  

Deste modo, a Figura 10 pretende ilustrar a configuração acima descrita. 

 

 

 

Figura 10 – Configuração 3: cadeia de distribuição – mercado fora da Europa 
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4 Modelo e resultados 

Consideradas as três configurações de cadeia de distribuição apresentadas anteriormente, que 

refletem uma possível evolução do negócio em estudo, percebe-se que o maior desafio deste negócio 

centra-se na distribuição dos produtos para os seus clientes. Tendo em conta o mercado que se 

pretende alcançar, torna-se fundamental criar uma estrutura que seja sustentável, que satisfaça os 

pedidos dos clientes e que vá de encontro à procura do mercado, ao menor custo possível, com a 

melhor qualidade e na hora certa.  

Deste modo, após apresentadas três configurações de cadeias de distribuição possíveis para o negócio 

em estudo, é proposto um modelo de custeio que permita perceber quais os custos inerentes à 

distribuição do produto em cada uma das configurações apresentadas.  

Sendo os recursos e os custos nas operações logísticas tão diversificados, é compreensível a 

necessidade de alocar estes recursos às atividades que deles usufruem e aos produtos que utilizam 

essas atividades (Mendes, 2012). 

Por conseguinte, e considerando as vantagens e as indicações de vários autores, optou-se por 

desenvolver um modelo de custeio assente nos princípios do método ABC.: 

 

 

Figura 11 - Método ABC simplificada (igual à Figura 7). Themido & Arantes, (2004) 

 

Tal como referido anteriormente, o método ABC envolve quatro etapas fundamentais ao apuramento 

dos custos inerentes à operação logística e seguindo o racional de Mendes, (2012), o método ABC 

assenta nas seguintes etapas: 

 

Figura 12 - Método ABC em 4 passos 

 

A primeira etapa consiste na identificação das atividades envolvidas na distribuição do produto. Para o 

levantamento destas atividades é necessário recorrer a fontes fidedignas como a análise documental, 

entrevistas ou observação direta.  
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Na segunda etapa é pretendido identificar os recursos envolvidos na execução das atividades 

identificadas na primeira etapa e através de um processo análogo ao anterior. 

Após a identificação das atividades e recursos, a terceira etapa compreende a determinação dos 

indutores de recursos e atividades, onde são associados os custos aos recursos utilizados em cada 

atividade e posteriormente associar as atividades aos objetos de custo. 

Por fim, na quarta etapa é feito o custeio das atividades onde são apurados os custos das atividades. 

     

4.1 Identificação das atividades 

A primeira etapa do desenvolvimento deste modelo passa pela identificação das atividades mais 

relevantes que ocorrem na cadeia de distribuição do produto. Contudo, tendo em conta que se trata de 

um negócio novo torna-se difícil apurar efetivamente todos os custos intrínsecos à distribuição do 

produto apenas com base nas atividades identificadas. Como tal, para a identificação das atividades 

decidiu-se recorrer a análise documental através de casos semelhantes encontrados na literatura e 

entrevistas com pessoas da área da logística.  

 

4.1.1 Configuração 1 

A primeira configuração representa uma cadeia de distribuição simples que pretende abranger apenas 

o mercado nacional. Esta cadeia de distribuição conta com três fornecedores e um armazém. Através 

do desenho da Figura 8 e da análise realizada à identificação de atividades é possível identificar 

algumas das principais atividades presentes nessa configuração, que são apresentadas Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Atividades relacionadas com a distribuição da configuração 1 

Grupo de atividades Atividades 

Backoffice 

Encomenda ao fornecedor do interior do produto 

Encomenda ao fornecedor do acabamento exterior do produto 

Encomenda ao fornecedor do packaging do produto 

Transporte 

Transporte do fornecedor do interior do produto para o armazém 

Transporte do armazém para o fornecedor do acabamento exterior 

Transporte do fornecedor do acabamento exterior para o fornecedor de packaging 

Transporte do fornecedor do packaging para o armazém 

Transporte do armazém para o cliente 

Transporte do armazém para as lojas de design 

Armazém 

Receção dos produtos 

Armazenamento 

Picking 

Carregamento dos produtos para o camião que efetuará o transporte para o cliente 
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Como é possível verificar na Tabela 2, as atividades referentes à distribuição do produto modular no 

desenho da primeira configuração encontram-se associadas aos grupos de atividades de ‘Backoffice’, 

‘Transporte’ e ‘Armazenamento’. O primeiro grupo refere-se às encomendas do produto aos respetivos 

fornecedores de produção do interior do produto, acabamento exterior e packaging. Estas encomendas 

são geridas pela pessoa responsável pela gestão dos pedidos de encomendas efetuados online.   

No segundo grupo são identificadas todas as atividades relacionadas com o transporte do produto. Isto 

é, o transporte efetuado entre os três fornecedores (fornecedor de produção do interior do produto, 

fornecedor do acabamento exterior e o fornecedor de packaging), o transporte entre os fornecedores e 

o armazém e o transporte entre o armazém e o cliente final e lojas de design. 

O terceiro e último grupo contempla as atividades executadas no armazém, desde a receção dos 

produtos até à preparação das encomendas. A receção do produto inicia aquando da chegada do 

camião com o produto acabado que é rececionado por um funcionário do armazém e a quem é entregue 

uma guia de transporte. De seguida procede-se à criação de um ficheiro de entrada, onde são 

introduzidos os produtos, com a respetiva identificação do número de encomenda original atribuído 

através da internet e morada de entrega do cliente final. Terminada a criação do documento, o 

funcionário descarrega os produtos através do auxílio de um empilhador e após descarregar os 

produtos do camião é feita uma conferência visual, onde é verificado se os produtos estão em 

conformidade com os requisitos constantes na encomenda. Depois de rececionados e identificados os 

produtos, dá-se a atividade de put-away, que consiste no processo do transporte dos produtos para os 

respetivos locais de armazenamento (Koster et al., 2007). À semelhança do que é feito no 

descarregamento dos produtos, o transporte é efetuado recorrendo ao auxílio de um empilhador. 

No armazém, para além das atividades de receção e put-away existem outras atividades como o picking 

que consiste na recolha dos produtos dentro do armazém e preparação dos produtos para entrega ao 

cliente (Rodrigues, 1999).  Neste caso de estudo, o produto é preparado no armazém de acordo com 

os pedidos das encomendas online e é efetuado o respetivo carregamento para o camião responsável 

pelo transporte dos produtos para o cliente final e lojas de design. Este transporte encontra-se a cargo 

de uma empresa de outsourcing. 

Para esta configuração foram identificadas e contabilizadas 13 atividades principais. 

 

4.1.2 Configuração 2 

A configuração 2 apresenta uma cadeia de distribuição relativamente mais complexa 

comparativamente à primeira configuração, pois além do armazém, engloba ainda dois centros de 

distribuição. É de salientar que esta configuração prevê a extensão do negócio à Europa e por isso é 

necessário ter em conta outras atividades. 

Para esta configuração são então consideradas as atividades apresentadas na Tabela 3. À semelhança 

da primeira configuração, são também associadas algumas das principais atividades realizadas ao 
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longo da distribuição do produto modular aos seguintes grupos de atividade: ‘Backoffice’, ‘Transporte’, 

‘Armazenamento’ e ‘Centro de Distribuição’.  

Nesta distribuição são também realizadas as atividades relativas a todo o processo de encomenda aos 

respetivos fornecedores, responsáveis pela produção deste produto, que constam do grupo de 

atividade de ‘Backoffice’.  

 

Tabela 3 – Atividades relacionadas com a distribuição da configuração 2 

Grupo de atividade Atividade 

Backoffice 

Encomenda ao fornecedor do interior do produto 

Encomenda ao fornecedor do acabamento exterior do produto 

Encomenda ao fornecedor do packaging do produto 

Transporte 

Transporte do fornecedor do interior do produto para o armazém 

Transporte do armazém para o fornecedor do acabamento exterior 

Transporte do fornecedor do acabamento exterior para o fornecedor de packaging 

Transporte do fornecedor do packaging para o armazém 

Transporte do armazém para o centro de distribuição da Europa 

Transporte do armazém para o centro de distribuição Regional 

Transporte dos centros de distribuição para o cliente 

Transporte dos centros de distribuição para as lojas de design 

Armazém 

Receção dos produtos 

Armazenamento 

Picking 

Carregamento dos produtos para o camião que efetuará o transporte para o cliente 

Centro de 
distribuição 

Receção dos produtos 

Movimentação  

Armazenamento no centro de distribuição 

Picking 

Expedição 

 

 

A empresa de outsourcing, responsável por todo o transporte neste circuito representado pelo desenho 

da configuração 2, efetua o transporte entre os fornecedores do produto modular e o armazém, de 

forma a garantir que o produto se encontra no sítio certo ao longo de cada etapa da sua produção. 

Assim que o produto está concluído no armazém e consoante o tipo de encomenda, é realizado o 

transporte entre o armazém e os centros de distribuição que se encontrem mais próximos do cliente 

final, garantindo desta forma uma maior eficiência e rapidez no transporte dos produtos. Por fim, é 

efetuado o transporte entre os centros de distribuição e respetivos clientes, sejam eles clientes finais 

ou lojas de design. 

O grupo de atividades ‘Armazém’ identificado na segunda configuração tem as mesmas atividades 

descritas na configuração 1: receção do produto, armazenamento e picking. Tal como na primeira 

configuração, o produto dá entrada no armazém através de uma guia de transporte e é registado no 

sistema. Seguidamente é efetuado o seu “transporte” para o respetivo local de armazenamento através 

do auxílio de um empilhador e, consoante os pedidos dos clientes os produtos, são preparados, através 
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da operação de picking, para serem enviados para os respetivos centros de distribuição (regional ou 

Europa). 

Por fim, o último grupo identificado nesta configuração refere-se às atividades inerentes aos centros de 

distribuição, tais como a receção dos produtos, em que se dá a entrada dos produtos; a sua 

movimentação dentro do centro de distribuição através do auxílio de equipamentos como o empilhador 

ou porta-paletes; o respetivo armazenamento onde se procede à separação dos produtos de acordo 

com os locais de expedição; a operação de picking responsável pela seleção e retirada do produto do 

local onde está armazenado e a expedição do produto, onde é efetuada a conferência dos produtos 

para o camião responsável pelo transporte e respetiva documentação (Lucas, 2015).  

Nesta configuração foram então registadas 20 atividades principais. 

 

4.1.3 Configuração 3 

A configuração 3 representa um desenho de uma cadeia de distribuição em que várias lojas de design, 

que se encontram dispersas por vários pontos do mundo, funcionam como um centro de distribuição, 

ficando assim mais próximas do cliente final. Esta configuração pretende mostrar uma possível 

evolução do negócio ao exportar os seus produtos não só para o mercado europeu como também para 

fora da Europa.  

Para esta configuração foram identificadas as seguintes atividades constantes na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Atividades relacionadas com a distribuição da configuração 3 

Grupo de atividade Atividade 

Backoffice 

Encomenda ao fornecedor do interior do produto 

Encomenda ao fornecedor do acabamento exterior do produto 

Encomenda ao fornecedor do packaging do produto 

Transporte 

Transporte do fornecedor do interior do produto para o armazém 

Transporte do armazém para o fornecedor do acabamento exterior 

Transporte do fornecedor do acabamento exterior para o fornecedor de packaging 

Transporte do fornecedor do packaging para o armazém 

Transporte do armazém para as lojas de design 

Transporte das lojas de design para o cliente 

Armazém 

Receção dos produtos 

Armazenamento 

Picking 

Carregamento dos produtos para o camião que efetuará o transporte para o cliente 

Lojas de Design 

Receção 

Armazenamento 

Exposição na Loja 

Picking 

Atendimento ao cliente 

Pagamento 

Carregamento dos produtos para o camião que efetuará o transporte para o cliente 
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Tal como é possível verificar na Tabela 4, os grupos de atividades de ‘Backoffice’ e de ‘Armazenamento’ 

são os mesmos que na configuração 1 e 2, pois os processos inerentes a essas atividades não se 

alteram de configuração para configuração. 

Relativamente ao transporte e à semelhança das outras configurações, o transporte é assegurado por 

uma empresa externa entre os vários fornecedores responsáveis pela produção do produto modular e 

o próprio armazém. Este armazém serve de apoio à distribuição, pois é a partir daqui que seguem as 

encomendas para as respetivas lojas de design, existindo por isso uma centralização da distribuição 

das encomendas neste ponto da cadeia de distribuição.  

A loja de design tem como principal objetivo a revenda dos produtos, sendo ela própria um cliente que 

encomenda os produtos online diretamente no site da empresa, como também pode funcionar como 

uma espécie de centro de distribuição, no sentido de garantir a entrega do produto a outros clientes 

que façam a sua encomenda através da internet. Desta forma, no momento em que um cliente efetua 

uma encomenda online, verifica-se se o produto se encontra disponível em stock na loja de design mais 

próxima da morada do cliente e é agendado o seu transporte, que é assegurado por uma empresa de 

outsourcing.  

Para as lojas de design, são consideradas algumas das principais atividades que se encontram 

inerentes à mesma e que foram identificadas no grupo de atividades ‘Loja de Design’. Este grupo de 

atividades é caracterizado por atividades próprias à sua função, desde a receção dos produtos até à 

entrega dos mesmos ao cliente final. A receção dos produtos inicia-se aquando da chegada do camião, 

onde é entregue uma guia ao funcionário da loja responsável pelo rececionamento dos produtos na 

loja. Após a receção dos produtos, o funcionário dá entrada desses produtos na loja através do 

preenchimento de um ficheiro próprio para o efeito. Terminado o preenchimento do ficheiro, o 

funcionário descarrega os produtos e efetua uma primeira conferência visual que permite verificar se 

existe alguma anomalia visível nos produtos. Posteriormente é efetuada uma conferência física dos 

produtos onde se verifica o número de encomenda, as características do produto e respetiva receção, 

ao mesmo tempo que o produto é registado num sistema próprio para estes produtos modulares. Este 

sistema é utilizado pelas lojas de design que revendem os produtos deste novo negócio, por forma a 

manter atualizado o stock disponível quando é efetuada uma encomenda através da internet. Este 

sistema encontra-se integrado com o sistema da própria loja. De seguida, é efetuado o armazenamento 

dos produtos no armazém da loja e são escolhidos alguns desses produtos para exposição na loja de 

design.  

Existem ainda diversas atividades relacionadas com este produto, nomeadamente o picking, sempre 

que seja efetuado um pedido de encomenda através da internet, e a preparação do respetivo transporte 

para a morada do cliente, que inclui requisitar o transporte e carregamento do produto para o meio de 

transporte requisitado. Porém, se é o cliente que se dirige à loja física, neste caso a loja de design, e 

aí comprar o produto modular, é então realizada a atividade de atendimento ao cliente como também 

o respetivo pagamento que se efetua no ato da venda na caixa de pagamento. 

Para este cenário foram identificadas e contabilizadas 20 atividades principais. 
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4.2 Identificação de recursos 

A segunda etapa deste desenvolvimento de modelo de custeio consiste na identificação e determinação 

dos recursos associados às atividades, bem como os custos associados. Com essa finalidade e através 

de entrevistas com pessoas especializadas na área, recolheu-se alguma informação necessária para 

a apresentação das atividades e dos respetivos recursos consumidos.  

Relativamente aos custos associados, e tendo em conta que esta dissertação é uma dissertação 

teórica, todos os valores apresentados terão por base algum suporte legal e valores hipotéticos de 

forma a que seja possível exemplificar e contabilizar os custos inerentes a cada configuração. 

 

4.2.1 Recursos consumidos pelo grupo de atividades de ‘Backoffice’ 

Uma vez identificadas as atividades referentes ao ‘Backoffice’ nas três configurações, são então 

identificados os respetivos recursos associados na tabela 5. 

  

Tabela 5 – Recursos consumidos pelo grupo de atividades de ‘Backoffice’ 

Atividades Recursos 

Encomenda ao fornecedor do interior do produto 

Trabalhador responsável pelas encomendas do interior do 
produto 

Computador 

Outros consumíveis 

Encomenda ao fornecedor do acabamento exterior do 
produto 

Trabalhador responsável pelas encomendas do acabamento do 
produto 

Computador 

Outros consumíveis 

Encomenda ao fornecedor do packaging do produto 

Trabalhador responsável pelas encomendas do packaging do 
produto 

Computador 

Outros consumíveis 

 

O grupo de atividades de ‘Backoffice’ está presente nas três configurações da cadeia de distribuição e 

as atividades que existem consistem na encomenda ao fornecedor do interior do produto, na 

encomenda ao fornecedor do acabamento exterior do produto e na encomenda ao fornecedor 

responsável pelo packaging do produto. Estas atividades são executadas pela pessoa responsável 

pelas encomendas que, através de um computador procede à encomenda os produtos, tanto os 

requisitados pelos clientes como para o stock de segurança existente no armazém. É de salientar, que 

no caso das lojas de design, elas próprias efetuam encomendas com as características que desejam. 

Posteriormente, e apenas na configuração 3, quando é registada uma encomenda de um produto com 

uma determinada característica por um cliente, online, é verificado em primeiro lugar se esse produto 

se encontra disponível em alguma das lojas e de preferência a loja mais próxima da morada do cliente. 

Caso contrário é verificado o stock de segurança e em último caso é efetuada uma encomenda aos 

fornecedores do produto. 
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4.2.2 Recursos consumidos pelo grupo de atividades de ‘Armazenamento’ 

No que respeita às atividades de ‘Armazenamento’ são tidos em consideração para este estudo os 

seguintes recursos apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Recursos consumidos pelo grupo de atividades de ‘Armazenamento’ 

Atividades Recursos 

Receção dos produtos 
Rececionista 

Computador 

Armazenamento 

Espaço de armazenamento no armazém de Paços de 
Ferreira 

Empilhador 

Computador 

Picking 

Picking para armazenamento 

Empilhador 

Computador 

Carregamento dos produtos para o camião que efetuará 
o transporte para o cliente 

Trabalhador responsável pela conferência da saída dos 
produtos 

Empilhador 

Computador 

 

 

Tal como o grupo de atividades de ‘Backoffice’, o grupo de atividades de ‘Armazenamento’ também se 

encontra presente nas três configurações, pois o armazém de Paços de Ferreira é um recurso central 

em todas as configurações da cadeia de distribuição identificadas nesta dissertação. Além de que é 

nesse armazém que decorrem as atividades inerentes à atividade de ‘Armazenamento’. Para estas 

atividades são identificados como recursos, o trabalhador responsável pela receção dos produtos e o 

trabalhador responsável pela saída dos mesmos; o computador que é a ferramenta de trabalho onde 

são efetuados os registos dos produtos que chegam ao armazém; o espaço ocupado no armazém e o 

picking. De notar, que dependendo do volume de produtos, pode ser utilizado o empilhador de forma a 

facilitar o transporte dos produtos dentro do armazém. 

 

4.2.3 Recursos consumidos pelo grupo de atividades de ‘Transporte’ 

Para o grupo de atividades de ‘Transporte’ entende-se que os principais recursos consumidos por estas 

atividades são os presentes na Tabela 7. 

Tal como foi referido anteriormente, todo o transporte dos produtos é assegurado por uma empresa de 

transporte de outsourcing. Neste caso, o grupo de atividades de ‘Transporte’ contempla todas as 

atividades relativas ao transporte dos produtos dentro da cadeia de distribuição, sendo por isso 

identificados os recursos referentes ao respetivo transporte dos produtos para os vários pontos da 

cadeia de distribuição, entre eles os fornecedores, o armazém, os centros de distribuição, os clientes e 

as lojas de design. 
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Tabela 7 - Recursos consumidos pelo grupo de atividades de ‘Transporte’ 

Atividades Recursos 

Transporte do fornecedor do interior do produto 
para o armazém 

Transporte dos produtos para o armazém de Paços de Ferreira 

Transporte do armazém para o fornecedor do 
acabamento exterior 

Transporte dos produtos para o fornecedor do acabamento exterior 
em Paços de Ferreira  

Transporte do fornecedor do acabamento exterior 
para o fornecedor de packaging 

Transporte dos produtos para o fornecedor de packaging 

Transporte do fornecedor do packaging para o 
armazém 

Transporte dos produtos para o armazém de Paços de Ferreira 

Transporte do armazém para o cliente Transporte dos produtos para o cliente em Portugal 

Transporte do armazém para as lojas de design 
Transporte dos produtos para lojas de design em Portugal 

Transporte dos produtos para lojas de design fora da Europa 

Transporte do armazém para o centro de 
distribuição da Europa 

Transporte dos produtos para o centro de distribuição no centro da 
Europa 

Transporte do armazém para o centro de 
distribuição Regional 

Transporte dos produtos para o centro de distribuição regional na 
fronteira entre Portugal e Espanha. 

Transporte dos centros de distribuição para o 
cliente 

Transporte dos produtos para o cliente no centro da Europa 

Transporte dos produtos para o cliente dentro da Península Ibérica 

Transporte dos centros de distribuição para as lojas 
de design 

Transporte dos produtos para as lojas de design no centro da 
Europa 

Transporte dos produtos para as lojas de design dentro da 
Península Ibérica 

Transporte das lojas de design para o cliente 

Transporte das lojas de design para clientes dentro da União 
Europeia 

Transporte das lojas de design para clientes fora da Europa 

 

 

4.2.4 Recursos consumidos pelo grupo de atividades de ‘Centro de Distribuição’ 

As atividades identificadas no ‘Centro de Distribuição’ são muito variadas, sendo que os recursos 

consumidos para as principais atividades são apresentados na Tabela 8. 

O grupo de atividades ‘Centro de distribuição’ está presente na configuração 2, pois é neste cenário 

que é refletida a distribuição dos produtos, tanto para a Península Ibérica como para o centro da Europa. 

Como estes dois centros de distribuição seguem os mesmos procedimentos e atividades, também os 

recursos identificados são os mesmos, nomeadamente, o rececionista responsável pela receção dos 

produtos; o computador que permite o registo dos produtos aquando da sua chegada ao centro de 

distribuição; a pessoa responsável pela movimentação dos produtos dentro do centro de distribuição; 

o espaço ocupado no centro de distribuição; a pessoa responsável pelo picking; a pessoa responsável 

pela conferência de saída dos produtos; o empilhador e o porta-paletes que permitem que a  deslocação 

dos produtos seja mais eficiente, não só dentro do centro de distribuição como também no 

carregamento e descarregamento dos produtos do camião. 
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Tabela 8 – Recursos consumidos pelo grupo de atividade de ‘Centro de Distribuição’ 

Atividade Recursos 

Receção dos produtos 
Rececionista 

Computador 

Movimentação 

Trabalhador responsável pela movimentação dos produtos dentro 
do centro de distribuição 

Empilhador 

Porta-paletes 

Armazenamento no centro de distribuição 

Espaço de armazenamento no centro de distribuição 

Empilhador 

Porta-paletes 

Computador 

Picking 

Trabalhador responsável pela operação de picking 

Empilhador 

Porta-paletes 

Computador 

Expedição 

Trabalhador responsável pela conferência da saída dos produtos 

Empilhador 

Porta-paletes 

Computador 

 

4.2.5 Recursos consumidos pelo grupo de atividades de ‘Loja de Design’ 

As lojas de design têm determinadas atividades fundamentais à gestão da loja e como tal essas 

atividades consumem determinados recursos. Recursos esses que se encontram identificados na 

Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Recursos consumidos pelo grupo de atividades de 'Loja de Design' 

Atividade Recursos 

Receção 
Rececionista 

Computador 

Armazenamento 

Espaço ocupado no armazém da loja 

Porta-paletes 

Computador 

Exposição na Loja Espaço ocupado pela área exposta aos clientes 

Picking 

Trabalhador responsável pela operação de picking 

Porta-paletes 

Computador 

Atendimento ao cliente Vendedor 

Pagamento POS 

Carregamento dos produtos para o camião que efetuará 
o transporte para o cliente 

Trabalhador responsável pela conferência da saída dos 
produtos 

Empilhador 
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O grupo de atividades ‘Loja de Design’ é o mesmo para todas as lojas de design pertencentes à cadeia 

de distribuição, uma vez que todas as lojas seguem os mesmos procedimentos e atividades. Logo, os 

recursos identificados também são os mesmos, sobretudo, o rececionista responsável pelo 

rececionamento dos produtos e um trabalhador que se encontra encarregue da saída dos produtos; o 

computador que permite o registo dos produtos acabados de chegar à loja; o espaço ocupado no 

armazém da loja; o espaço ocupado nas áreas expostas aos clientes; o porta-paletes que auxilia na 

movimentação do produto tanto na atividade de picking como no armazenamento; o trabalhador 

responsável pela operação de picking; o empilhador; o vendedor e o equipamento de ponto de venda 

cuja designação em inglês é “point of sale” e que é usualmente conhecido por “P.O.S”.  

 

4.2.6 Determinação de custos 

Uma vez identificados os recursos consumidos pelas atividades inerentes aos grupos de atividades, 

segue-se então a determinação do custo associado a cada recurso. Como os recursos identificados se 

encontram presentes em vários grupos de atividades e tendo funções ou características semelhantes, 

optou-se por agrupar os recursos pela sua natureza. 

Dado que esta dissertação retrata um caso de estudo de um novo negócio que ainda não se encontra 

implementado, recorreu-se à literatura, a várias empresas e especialistas por forma a obter-se 

informações próximas da realidade que permitam estimar custos de recursos e parâmetros de 

operação. 

 

4.2.6.1 Trabalhadores 

De acordo com o artigo 203.º do Código do Trabalho, o período normal de trabalho não pode exceder 

as 8 horas de trabalho por dia e as 40 horas semanais (DRE, 2018). Tendo em conta esta informação, 

é possível estimar a capacidade máxima teórica de horas de trabalho para um trabalhador que integre 

este negócio, da seguinte forma: 

 

▪ N.º de horas teóricas de trabalho diário: 8 horas por dia 

▪ N.º de dias teóricos de trabalho por mês: 22 dias por mês 

▪ N.º de meses teóricos de trabalho por ano: 11 meses por ano 

 

Capacidade máxima teórica de trabalho por trabalhador = 8 horas × 22 dias × 11meses 

                   = 1936 hora/trabalhador 
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Através desta equação verifica-se que a capacidade máxima teórica de trabalho por trabalhador é de 

1936 horas por ano.  

É de salientar que para o apuramento destes custos apenas são considerados os trabalhadores 

pertencentes a este negócio e estudo. Tanto no armazém como nos centros de distribuição e lojas de 

design os encargos relativos aos trabalhadores pertencem às respetivas empresas.  

Na Tabela 10 são apresentadas remunerações salariais, exemplificativas, referentes aos encargos dos 

trabalhadores deste novo negócio. Estas remunerações mensais englobam a soma da remuneração 

mensal, subsídios, subsídios de férias e de Natal e segurança social.  

 

Tabela 10 - Encargos referentes aos trabalhadores 

Trabalhador Encargo Mensal 

Trabalhador responsável pelas encomendas do interior do produto 1.200,00 € 

Trabalhador responsável pelas encomendas do acabamento do produto 1.200,00 € 

Trabalhador responsável pelas encomendas do packaging do produto 1.200,00 € 

 

Uma vez identificados os encargos referentes aos trabalhadores, determinou-se o valor desse encargo 

por minuto de forma a facilitar alguns cálculos mais à frente neste trabalho: 

 

Tabela 11 - Encargos dos trabalhadores por minuto 

Trabalhador Encargo Mensal por minuto 

Trabalhador responsável pelas encomendas do interior do produto 0,11 €/min 

Trabalhador responsável pelas encomendas do acabamento do produto 0,11 €/min 

Trabalhador responsável pelas encomendas do packaging do produto 0,11 €/min 

 

 

4.2.6.2 Infraestruturas 

Relativamente às infraestruturas e uma vez que é necessário recorrer ao apoio do armazém em Paços 

de Ferreira e dos centros de distribuição, considerou-se importante estimar os custos mensais 

associados à ocupação utilizada nesses espaços, tendo em conta informação recolhida de algumas 

empresas deste setor. No que respeita às lojas de design, as mesmas pertencem aos respetivos 

proprietários, não sendo por isso consideradas na determinação de custos dos espaços. 

De notar que, tratando-se de uma nova empresa a começar o seu negócio de raiz será mais vantajoso 

optar pelo aluguer de uma área específica nos espaços referidos anteriormente.  

Na Tabela 12 são apresentados os valores do m2 referentes aos espaços identificados: o armazém de 

Paços de Ferreira que tem como objetivo apoiar a distribuição do produto ao nível do mercado nacional; 

os centros de distribuição regional e centro da Europa que pretendem auxiliar na distribuição do produto 
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ao nível do mercado europeu. No entanto, relativamente ao centro de distribuição situado no centro da 

Europa, os custos podem ser comparativamente diferentes, tendo em conta o custo de vida aí 

praticado.  

 

Tabela 12 - Custo do metro quadrado do armazém e centros de distribuição 

Infraestrutura Custo mensal por m2 

Renda (inclui outras despesas como eletricidade, água, vigilância e manutenção do 
espaço) – Armazém Paços de Ferreira 

6,00 € 

Renda (inclui outras despesas como eletricidade, água, vigilância e manutenção do 
espaço) – Centro de distribuição regional 

7,00 € 

Renda (inclui outras despesas como eletricidade, água, vigilância e manutenção do 
espaço) – Centro de distribuição no centro da Europa 

8,00 € 

 

 

4.2.6.3 Equipamentos 

Os equipamentos a considerar para o apuramento de custos são os computadores e telefones 

utilizados para a gestão de encomendas dos produtos ao fornecedor e atendimento ao cliente. De notar 

que todo o processo a montante da cadeia de distribuição não está no âmbito desta dissertação. Neste 

sentido, apenas são consideradas as atividades intrínsecas à distribuição do produto, isto é, após 

efetuado o registo de encomendas. A Tabela 13, apresenta então os custos contabilizados para 

equipamentos. 

 

Tabela 13 – Custos referentes aos equipamentos 

Equipamento Custo do equipamento 

Computador (aquisição) 1.250,00 € 

Comunicação (telefones, telemóveis, etc.) 1.000,00 € 

 

 

4.2.6.4 Transporte 

Tal como referido anteriormente nesta dissertação, todo o transporte dos produtos é assegurado por 

uma empresa de outsourcing.  Desta forma, e após consulta de vários operadores logísticos e de 

opiniões de especialistas considerou-se utilizar neste estudo um valor aproximado relativamente aos 

valores tabelados apresentados por uma empresa de distribuição. 

De entre os vários tipos de serviços disponíveis nesta empresa de outsourcing, considerou-se a título 

de exemplo, para apuramento de custos associados à atividade de transporte, um tipo de serviço 

específico. As principais características deste serviço, em termos de peso e restrições, encontram-se 

espelhadas na Tabela 14. 
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Tabela 14 - Características do serviço 

Dimensões Características 

Comprimento (m) × Largura (m) × Altura (m) 2.2 × 1 × 1.6 

Peso máximo da carga (não paletizada) 65 Kg 

Peso máximo da carga (paletizada) 900 kg 

Peso carta porte 6000 Kg 

Volume carta porte 25 m3 

 

De notar que o custo do envio é calculado tendo em conta o espaço que o produto ocupa. Assim, para 

o tipo de serviço selecionado, encontram-se refletidos na Tabela 15 alguns dos preços (€) tabelados 

por peso e zona geográfica.  

 

Tabela 15 - Preço por peso e zona geográfica 

Peso (Kg) Zona 1 Zona 2 Zona 3 

1.0 7,93 € 8,18 € 8,40 € 

2.0 8,53 € 8,98 € 9,39 € 

3.0 9,15 € 9,79 € 10,39 € 

4.0 9,75 € 10,59 € 11,37 € 

5.0 10,34 € 11,38 € 12,38 € 

6.0 10,94 € 12,20 € 13,38 € 

7.0 11,55 € 13,00 € 14,38 € 

8.0 12,15 € 13,79€ 15,38€ 

9.0 12,75 € 14,62 € 16,38 € 

10.0 13,35 € 15,41 € 17,37 € 

15.0 15,60 € 18,66 € 21,89 € 

20.0 17,85 € 21,92 € 26,40 € 

25.0 20,10 € 25,18 € 30,50 € 

30.0 31,73 € 37,73 € 44,57 € 

35.0 33,63 € 41,40 € 48,78 € 

40.0 35,57 € 45,09 € 53,00 € 

45.0 37,47 € 48,75 € 57,20 € 

50.0 39,45 € 52,46 € 61,33 € 

Adicional por Kg 0,29 € 0,42 € 0,57 € 

 

A zona 1 abrange a Península Ibérica; a zona 2 comporta Reino Unido, Luxemburgo, França, Mónaco, 

Itália, Bélgica, Holanda e Alemanha e a zona 3 compreende o resto da Europa.  

Contudo, associado ao custo do transporte podem ser ainda adicionados outros custos apresentados 

na Tabela 16. 
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Tabela 16 - Custos adicionais ao transporte 

Parcela de custo Custo 

Fatura em papel 1,00 € 

Combustível 10% * 

Entrega numa morada de residência 1,50 € 

Envios para as ilhas (Açores e Madeira) 35,00 € 

Seguro 8,00 € 

Entrega prioritária 3,00 € 

  *sobre o custo do transporte dos produtos 

 

4.3 Indutores de consumo 

Após a identificação dos recursos associados a cada atividade e calculados os custos respetivos, o 

terceiro passo neste desenvolvimento passa por determinar os indutores de consumo dos recursos, 

pois é com base nestes indicadores que é possível atribuir o custo dos recursos às atividades.  

Tendo em conta as atividades consideradas nas várias configurações da cadeia de distribuição, 

identificaram-se três tipos de indicadores, nomeadamente, o tempo consumido nas atividades, a área 

ocupada com o stock e o volume ocupado pelo stock no transporte. 

 

4.3.1 Tempo consumido 

Este indicador relaciona o consumo dos recursos humanos e dos equipamentos por eles utilizados nas 

suas atividades. Assim, uma vez que este indicador depende do fator tempo considera-se necessário 

atribuir a alocação referente a estes recursos e deste modo, é apresentado na Tabela 17 uma 

estimativa da média de tempo consumido pelos trabalhadores e da respetiva utilização dos 

equipamentos nas atividades consideradas anteriormente. 

 

Tabela 17 – Indutores de atividades no ‘Backoffice’ 

Atividades  Indutor de Atividade 

Encomenda ao fornecedor do interior do produto 3 min/encomenda 

Encomenda ao fornecedor do acabamento exterior do produto 10min/encomenda 

Encomenda ao fornecedor do packaging do produto 3 min/encomenda 

Atendimento ao cliente 15min/cliente 

 

As encomendas representam o processamento do pedido de um ou vários produtos aos fornecedores. 

A média de tempo consumido nas atividades de ‘Backoffice’, relativas às encomendas aos 

fornecedores, é idêntica em qualquer uma das três configurações apresentadas neste caso de estudo. 

Desta forma, o tempo médio de uma encomenda ao fornecedor do exterior do produto é 

consideravelmente superior às outras encomendas, pois nesta encomenda as especificidades podem 
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ser muito variadas e daí poder demorar mais tempo atendendo ao número e diversidade de pedidos 

que existam nesse momento. No que respeita ao apoio ao cliente, em média contabilizam-se 15 

minutos por cliente, contudo este tempo pode variar dependendo do tema em questão. 

Na Tabela 18 é apresentada uma estimativa do tempo despendido nas atividades do armazém de 

Paços de Ferreira.  

 

Tabela 18 - Indutores de atividades no 'Armazém' 

Atividades Indutor de Atividade 

Receção dos produtos 5 min/encomenda 

Picking 2 min/produto 

Carregamento dos produtos para o camião que efetuará o transporte 
para o cliente 

1 min/produto 

 

É de salientar que embora a atividade de receção dos produtos apresente uma média de tempo 

superior, engloba o tempo despendido com o registo do produto no sistema, a conferência visual dos 

produtos e o respetivo descarregamento. Já a operação de picking ou carregamento dos produtos para 

o camião consume menos tempo pois trata-se de colocar o produto no local pretendido e previamente 

identificado. 

A Tabela 19 tem em consideração o tempo consumido nas atividades relativas ao centro de distribuição, 

seja o regional ou no centro da Europa. 

 

Tabela 19 - Indutores de atividades no 'Centro de distribuição' 

Atividades Indutor de Atividade 

Receção dos produtos 5 min/encomenda 

Movimentação  3 min/produto 

Picking 3 min/produto 

Expedição 1 min/produto 

 

 

Nesta tabela é possível verificar que tanto a atividade de receção como de expedição dos produtos no 

centro de distribuição levam em média o mesmo tempo que no armazém, com exceção da atividade 

de movimentação e picking. Tendo em conta que o centro de distribuição tem uma área 

consideravelmente superior ao armazém, naturalmente tudo o que implique a deslocação do produto 

demora, em média, mais tempo. 

No que respeita às atividades da loja de design, consideraram-se os valores estimados apresentados 

na Tabela 20.  
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Nas lojas de design, além das atividades de receção, do picking e do carregamento dos produtos para 

o camião, considerou-se o tempo consumido com o atendimento ao cliente e o respetivo pagamento 

do produto. 

 

Tabela 20 - Indutores de atividades na 'Loja de Design' 

Atividades Indutor de Atividade 

Receção 5 min/encomenda 

Picking 2 min/produto 

Atendimento ao cliente 2 min/cliente 

Pagamento 1 min/cliente 

Carregamento dos produtos para o camião que efetuará o transporte 
para o cliente 

1 min/produto 

 

 

4.3.2 Área ocupada 

A área ocupada é considerada como um indicador de consumo de recursos utilizados neste modelo e 

encontra-se associada ao espaço ocupado nas infraestruturas consideradas nas três configurações. A 

utilização deste indicador permite determinar o custo da área utilizada, tanto no armazém, como no 

centro de distribuição regional e no centro de distribuição na Europa.  

Na Tabela 21 é possível verificar os valores considerados para a utilização dos vários espaços 

identificados neste caso de estudo: armazém de Paços de Ferreira e centros de distribuição regional e 

centro da Europa. 

 

Tabela 21 - Indutores de atividades por área utilizada 

Atividades Indutor de Atividade 

Armazenamento no armazém 2,00 € m2/ produto 

Armazenamento no centro de distribuição regional 3,00 € m2/ produto 

Armazenamento no centro de distribuição na Europa 4,00 € m2/ produto 

 

Ao analisar a Tabela 21, verifica-se que o custo do armazenamento nas diferentes infraestruturas varia. 

Logo, o custo da área ocupada por cada produto também é diferente em cada infraestrutura, sendo 

necessário ter em conta as dimensões do produto modular. Como tal, na Tabela 22 são apresentados 

os valores dimensionais referentes ao produto modular que o negócio em estudo pretende vender 

online. Nesta tabela verifica-se que o produto modular considerado neste caso de estudo pode ter dois 

tamanhos possíveis. O produto modular 1 que ocupa cerca de 0,012 m2 enquanto que o produto 

modular 2 ocupa cerca de 0,073 m2. 
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Tabela 22 - Dimensões do produto modular 

Dimensões Produto modular 1 Produto modular 2 

Comprimento 0,11 m 0,33 m 

Largura 0,11 m 0,22 m 

Altura 0,30 m 0,30 m 

Área ocupada 0,012 m2 0,073 m2 

Volume ocupado 0,004 m3 0,022 m3 

 

 

4.3.3 Volume ocupado 

O último indicador de consumo de recursos utilizado neste modelo refere-se ao volume ocupado e está 

relacionado com a atividade de transporte dos produtos, principalmente com o espaço ocupado pelos 

mesmos no camião. Como tal, e estimando o custo por metro cúbico do transporte efetuado entre os 

vários pontos da cadeia de distribuição identificados nas três configurações apresentadas no capítulo 

3.2.2, são apresentados na Tabela 23 os seguintes valores para o transporte. 

 

Tabela 23 - Indutores de atividades por volume ocupado por produto 

Atividades Indutor de atividade 

Transporte do fornecedor do interior do produto para o armazém 4,00 €/m3 

Transporte do armazém para o fornecedor do acabamento exterior 2,00 €/m3 

Transporte do fornecedor do acabamento exterior para o fornecedor de packaging 2,00 €/m3 

Transporte do fornecedor do packaging para o armazém 2,00 €/m3 

Transporte do armazém para o cliente 5,00 €/m3 

Transporte do armazém para as lojas de design 7,00 €/m3 

Transporte do armazém para o centro de distribuição da Europa 10,00 €/m3 

Transporte do armazém para o centro de distribuição Regional 7,00€/m3 

Transporte dos centros de distribuição para o cliente 10,00€/m3 

Transporte dos centros de distribuição para as lojas de design 10,00€/m3 

Transporte das lojas de design para o cliente 8,00€/m3 

 

 

Na Tabela 23 é possível verificar que os custos do transporte por metro cúbico dos produtos variam 

consoante as zonas onde é efetuado o transporte. Ou seja, dependendo se existe uma mudança de 

zona pela qual o camião passa, o custo do transporte desse produto também encarece. 
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4.4 Custeio das atividades 

Definidos os custos dos recursos e identificados os indutores de consumo dos mesmos, procede-se à 

determinação dos custos referentes às atividades consideradas em cada uma das três configurações 

apresentadas neste caso de estudo. Neste sentido, é de salientar que os custos aqui apresentados não 

correspondem a valores reais, mas sim a valores aproximados, pois o objetivo deste trabalho incide em 

perceber e identificar os custos inerentes em cada etapa do negócio através de cada uma das 

configurações apresentadas anteriormente. Desta forma é possível perceber quais pontos do desenho 

da cadeia de distribuição que podem ser melhorados de forma a reduzir os custos associados à 

distribuição do produto. 

Para o apuramento dos custos das atividades utilizou-se a ferramenta Excel como apoio nos cálculos 

efetuados. 

 

4.4.1 Configuração 1 

Na primeira etapa do negócio, apresentada no desenho da configuração, é pretendido satisfazer as 

encomendas relativas ao mercado nacional.  

 

 

Figura 13 - Mercado nacional 
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Como tal, a Tabela 24 apresenta os custos associados às atividades consideradas no desenho da 

primeira configuração aquando do processo de distribuição de uma encomenda, tendo por referência 

as dimensões do produto modular 1 e uma encomenda com três produtos dentro do mercado nacional. 

 

Tabela 24 - Custo das atividades relativas às encomendas na configuração 1 

Atividades 
Indutor Tempo despendido Custo 

trabalhador 
Custo da 

encomenda 

Encomenda ao fornecedor do interior 
do produto 

min 3min/ encomenda 0,11 €/ min 0,34 € 

Encomenda ao fornecedor do 
acabamento exterior do produto 

min 10min/ encomenda 0,11 €/ min 1,14 € 

Encomenda ao fornecedor do 
packaging do produto 

min 3min/ encomenda 0,11 €/ min 0,34 € 

Total    1,82 € / encomenda 

 

O custo do trabalhador tem por base a remuneração do trabalhador de 1.200,00€, tendo em conta os 

22 dias de trabalho mensais e as oito horas diárias, que convertendo para minutos representa um custo 

de cerca de 0,11€ por minuto. Considerando que o tempo médio da realização de uma encomenda 

demora entre três a dez minutos, consoante o fornecedor, verifica-se um custo aproximado de 1,82€ 

por encomenda. 

 

Tabela 25 - Custo das atividades relativas ao transporte da configuração 1 

Atividades 
Indutor Volume do 

produto 
Custo do 

transporte  
Preço 
zona  

Custo da 
encomenda 

Transporte do fornecedor do interior do 
produto para o armazém 

Zona e 
peso 

0,012 4€ 9,15€ 0,44 € 

 

Transporte do armazém para o 
fornecedor do acabamento exterior 

Zona e 
peso 

0,012 2€ 9,15€ 0,22 € 

 

Transporte do fornecedor do 
acabamento exterior para o fornecedor 
de packaging 

Zona e 
peso 

0,012 2€ 9,15€ 0,22 € 

 

Transporte do fornecedor do packaging 
para o armazém 

Zona e 
peso 

0,012 2€ 9,15€ 0,22 € 

 

Transporte do armazém para o cliente 
Zona e 
peso 

0,012 5€ 9,15€ 0,55 € 

 

Total     1,65 € / encomenda 

 

 

Considerando o volume do produto modular 1 na Tabela 22, é possível obter-se o volume dos três 

produtos: 0,012m3. Tendo por base os custos do transporte apresentados na Tabela 23 e o preço do 

transporte dentro da zona 1 (Península Ibérica), para um peso de 3 Kg (peso correspondente a um 

produto), verifica-se um custo de 1,65 € por encomenda.  
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Tabela 26 - Custo de armazenamento na configuração 1 

Atividades Indutor Custo m2 Área ocupada  Custo da encomenda 

Armazenamento no armazém m2 2€ 0,036 m2//produto 0,07€ 

Total    0,07 € / encomenda 

 

 

Encontrando-se no início do negócio, esta empresa optou por alugar um espaço num armazém em 

Paços de Ferreira de forma a auxiliar a distribuição dos produtos e armazenar algum stock de 

segurança e produtos mais vendidos. O custo do metro quadrado é de 2€, tendo em conta que os três 

produtos ocupam 0,036 m2 de área. Isto significa que o custo do armazenamento destes três produtos 

é de cerca de 0,07 €/m2. No que diz respeito aos custos das atividades de receção dos produtos, picking 

e carregamento dos produtos para o camião que efetua o transporte para o cliente, os mesmos 

encontram-se incluídos na renda do espaço e por isso não se encontram descriminados na tabela de 

custos para esta configuração. 

 

4.4.2 Configuração 2 

A segunda etapa deste negócio pretende a expansão do produto ao mercado europeu e por isso 

comporta alguns custos que a configuração 1 não suporta.  

 

 

 

Figura 14 – Mercado europeu 
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De seguida são apresentados os custos que podem ser associados a um produto modular 1. Tal como 

na primeira configuração, o custo referente às encomendas é semelhante como também o que diz 

respeito ao transporte efetuado entre os vários fornecedores responsáveis pela produção do produto 

modular. O mesmo também se verifica com o custo inerente ao espaço ocupado no armazém de Paços 

de Ferreira, que auxilia na distribuição do produto e armazenamento de algum stock de segurança. 

Contudo, esta configuração prevê ainda dois centros de distribuição responsáveis pela distribuição do 

produto em território nacional e internacional. Um dos centros de distribuição fica situado em Espanha, 

perto da fronteira com Portugal, suportando assim a distribuição em toda a Península Ibérica. De notar 

que à semelhança do que acontece no armazém, a empresa também possui um contrato de 

arrendamento do espaço em cada um dos centros de distribuição, que inclui todo o tipo de despesas, 

desde a eletricidade e receção dos produtos até à expedição dos mesmos para o cliente, sendo o 

transporte assegurando por uma empresa de outsourcing.  

Considerando uma encomenda com três produtos para um cliente na Finlândia, assim são 

apresentados os seguintes custos: 

 

Tabela 27 - Custo das atividades relativas às encomendas na configuração 2 

Atividades 
Indutor Tempo despendido Custo 

trabalhador 
Custo da 

encomenda 

Encomenda ao fornecedor do interior 
do produto 

min 
3min/ encomenda 

 
0,11 €/ min 0,34 € 

Encomenda ao fornecedor do 
acabamento exterior do produto 

min 
10min/ encomenda 0,11 €/ min 1,14 € 

Encomenda ao fornecedor do 
packaging do produto 

min 
3min/ encomenda 0,11 €/ min 0,34 €/ 

Total 
 

  1,82 € / encomenda 

 

 

A Tabela 28 tem identificados os custos associados ao transporte de um produto modular 1 para a 

Finlândia. Para esta encomenda é considerado apenas o centro de distribuição do centro da Europa 

por ser o que se encontra mais próximo do cliente. O custo de transporte do centro de distribuição 

Regional não entra para o cálculo deste valor, pois não se justifica a sua utilização. 
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Tabela 28 - Custo das atividades relativas ao transporte da configuração 2 

Atividades 
Indutor Volume do 

produto 
Custo do 

transporte  
Preço 
zona  

Custo da 
encomenda 

Transporte do fornecedor do interior do 
produto para o armazém 

Zona e 
peso 

0,012 4€ 9,15€ 
0,44 € 

 

Transporte do armazém para o fornecedor 
do acabamento exterior 

Zona e 
peso 

0,012 2€ 9,15€ 
0,22 € 

 

Transporte do fornecedor do acabamento 
exterior para o fornecedor de packaging 

Zona e 
peso 

0,012 2€ 9,15€ 
0,22 € 

 

Transporte do fornecedor do packaging 
para o armazém 

Zona e 
peso 

0,012 2€ 9,15€ 
0,22 € 

 

Transporte do armazém para o centro de 
distribuição da Europa 

Zona e 
peso 

0,012 10€ 9,79€ 1,17 € 

Transporte do centro de distribuição da 
Europa para o cliente 

Zona e 
peso 

0,012 10€ 10,39€ 
1,25 € 

 

Total     3,52 € / encomenda 

 

 

A Tabela 29 apresenta os custos inerentes ao armazenamento de um produto modular em cada tipo 

de armazém/centro de distribuição, variando o custo do metro quadrado. Considerando a encomenda 

com três produtos com destino à Finlândia e recorrendo apenas ao armazém e centro de distribuição 

no centro da Europa, é possível verificar os seguintes custos referentes ao armazenamento: 

 

Tabela 29 - Custo de armazenamento na configuração 2 

Atividades 
Indutor Custo m2 Área ocupada  Custo da 

encomenda 

Armazenamento no armazém m2 2€ 0,036 m2//produto 0,07 € 

Armazenamento no centro de distribuição na Europa m2 4€ 0,036 m2//produto 0,14 € 

Total    0,22 € / encomenda 
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4.4.3 Configuração 3 

A terceira etapa do negócio prevê a expansão da distribuição dos produtos não só a nível europeu 

como também para além da Europa.  

 

 

Figura 15 - Mercado fora da Europa 

 

Esta configuração acaba por seguir a mesma ideologia de custos das outras duas configurações, pois 

toda a parte referente às encomendas é igual, uma vez que todo o processo de encomenda é efetuado 

centralmente. O mesmo se verifica no que diz respeito ao arrendamento do armazém em Paços de 

Ferreira e o respetivo transporte do produto entre os fornecedores e o armazém. Deste modo, e tendo 

em conta que as lojas pertencem aos seus respetivos proprietários, todo o custo inerente à receção do 

produto, ao armazenamento na loja, à exposição, ao picking, ao atendimento, ao pagamento e 

carregamento dos produtos para o camião encontra-se a cargo das mesmas. De notar que as lojas 

também são elas próprias clientes, funcionando então como revendedores dos produtos, isto é, as lojas 

efetuam as suas encomendas regulares através da internet e têm livre arbítrio de revender os produtos. 

No entanto, caso exista uma encomenda feita por um cliente (que não a loja), é possível à empresa 

verificar se esse produto está disponível em stock em alguma das lojas mais próximas do cliente. Se 

se confirmar que o produto se encontra em stock numa dessas lojas é assegurada a entrega desse 

produto ao cliente pela própria empresa que por sua vez contacta uma empresa de outsourcing para 

efetuar o transporte dos produtos. Assim, as lojas de design funcionam como uma espécie de armazém 

ou centro de distribuição, auxiliando também na distribuição dos produtos para que os mesmos 

cheguem mais rápido ao cliente final. Neste sentido e para que a parceria funcione de forma eficaz, 
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deve existir um acordo entre a empresa e as respetivas lojas para que nenhuma das partes saia 

prejudicada com o serviço de encomendas e entrega dos produtos.  

Considerando uma encomenda com três produtos para Israel, são apresentados os seguintes custos: 

 

Tabela 30 - Custo das atividades relativas às encomendas na configuração 3 

Atividades 
Indutor Tempo despendido Custo 

trabalhador 
Custo da 

encomenda 

Encomenda ao fornecedor do interior 
do produto 

min 3min/ encomenda 

 
0,11 €/ min 0,34 € 

Encomenda ao fornecedor do 
acabamento exterior do produto 

min 10min/ encomenda 

 
0,11 €/ min 1,14 € 

Encomenda ao fornecedor do 
packaging do produto 

min 
3min/ encomenda 0,11 €/ min 0,34 € 

Total    1,82 € / encomenda 

 

 

Relativamente aos custos das atividades de transporte é também considerado o volume do produto 

modular 1. A diferença para as outras configurações prende-se no facto do valor da zona ser maior 

caso o produto seja expedido para lá da Europa, verificando-se que neste cenário o custo desta 

atividade é superior ao custo da mesma atividade nas outras configurações. 

 

Tabela 31 - Custo das atividades relativas ao transporte da configuração 3 

Atividades 
Indutor Volume do produto Custo do 

transporte  
Preço 
zona 

Custo da 
encomenda 

Transporte do fornecedor do 
interior do produto para o 
armazém 

Zona e 
peso 0,012 4€ 9,15€ 

0,44 € 

 

Transporte do armazém para o 
fornecedor do acabamento 
exterior 

Zona e 
peso 0,012 2€ 9,15€ 

0,22 € 

 

Transporte do fornecedor do 
acabamento exterior para o 
fornecedor de packaging 

Zona e 
peso 0,012 2€ 9,15€ 

0,22 € 

 

Transporte do fornecedor do 
packaging para o armazém 

Zona e 
peso 

0,012 2€ 9,15€ 
0,22 € 

 

Transporte do armazém para 
as lojas de design 

Zona e 
peso 

0,012 7€ 10,39€ 0,87 € 

Transporte da loja de design 
para o cliente 

Zona e 
peso 

0,012 8€ 10,39 € 1,00 € 

Total     2,97 € / encomenda 

 

Comparativamente com a configuração 2 é possível verificar-se que o custo do transporte continua 

elevado, embora ligeiramente mais baixo. Isto deve-se à estimativa efetuada para o custo do volume 

ocupado por produto no camião. 
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À semelhança da configuração 1, os custos inerentes ao espaço ocupado pelo produto no armazém de 

Paços de Ferreira perfazem um total de 0,07m2. 

 

Tabela 32 - Custo de armazenamento na configuração 3 

Atividades Indutor Custo m2 Área ocupada  Custo da encomenda 

Armazenamento no armazém m2 2€ 0,036 m2//produto 0,07€ 

Total    0,07 €/encomenda 

 

 

4.5 Análise e comparação das configurações 

Sendo o objetivo desta dissertação desenvolver um modelo de custeio que permita avaliar os custos 

existentes em cada uma das configurações de cadeia de distribuição de um produto modular, através 

do custeio das atividades, é necessário perceber o seu impacto a nível de negócio. Para isso, foram 

analisadas três configurações de cadeia de distribuição e aplicado um modelo assente nos princípios 

do método de custeio ABC, em que se consideraram apenas as principais atividades de cada 

configuração. 

De forma a apurar os custos associados a cada atividade e considerando-se valores aproximados da 

realidade, é possível ficar com uma ideia dos custos envolvidos em cada uma das configurações. Deste 

modo, ao analisar de uma forma mais detalhada os custos associados às principais atividades 

identificadas ao longo das três configurações, percebe-se qual o impacto que as atividades identificadas 

exercem em cada uma das configurações. Neste sentido, optou-se por dividir as atividades por grupo 

de atividades comuns às três configurações: atividades de backoffice, onde são consideradas 

atividades relativas às encomendas dos produtos aos fornecedores; atividades de transporte, que 

englobam todo o transporte do produto realizado entre fornecedores, armazém, centros de distribuição, 

lojas de design e cliente final; atividades de armazém desde a receção dos produtos ao carregamento 

dos mesmos no camião; atividades dos centros de distribuição desde a receção dos produtos à sua 

expedição e atividades referentes às lojas de design. 

Após separadas as atividades por grupos de atividades em cada uma das configurações, é possível 

associar os recursos a cada atividade e determinar em mais detalhe o respetivo custo de cada 

atividade. Esta análise permite identificar algumas das principais vantagens e desvantagens para cada 

configuração com base nos custos considerados e associados às atividades. 

É de salientar que as configurações partilham certos grupos de atividades, nomeadamente o grupo de 

backoffice e o armazém de Paços de Ferreira que são comuns às três configurações. Como tal, tanto 

as atividades de backoffice como aluguer do espaço ocupado pelos produtos no armazém de Paços 

de Ferreira têm associados os mesmos custos em cada uma das configurações, não havendo qualquer 

diferenciação entre elas.  
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Tendo em conta que as três configurações assentam na evolução do negócio em várias etapas da 

distribuição do produto ao longo da cadeia de distribuição, verifica-se que uma das maiores diferenças 

que existe entre as três configurações é o custo referente ao transporte do produto. Embora o transporte 

inicial do produto entre fornecedores e o armazém seja idêntico nas três configurações, o mesmo não 

acontece quando se tem centros de distribuição, lojas de design e clientes dispersos por todo o mundo. 

Enquanto a primeira configuração apenas prevê a distribuição dos produtos em território nacional, 

sendo o custo do transporte “controlado”, o mesmo não acontece na configuração 2 em que se prevê 

uma distribuição a nível europeu. Já a configuração 3 pretende alcançar clientes em todo o mundo 

através da revenda dos produtos em lojas de design especializadas, aumentando significativamente o 

custo com a distribuição dos produtos. Assim sendo, a configuração 1 é aquela onde os custos são 

mais reduzidos, uma vez que o transporte dos produtos é feito diretamente do armazém para o cliente, 

não tendo por isso mais custos associados. Contudo, esta configuração só prevê o fornecimento do 

produto a nível nacional o que limita a venda destes produtos e possível evolução do negócio. 

No que respeita à configuração 2, tendo o apoio de dois centros de distribuição na distribuição dos 

produtos ao longo da cadeia de distribuição, acresce o custo com a renda do espaço alugado nesses 

centros de distribuição, custos esses que não são considerados nas configurações 1 e 3. Desta forma, 

embora possa ser uma mais valia na distribuição do produto a nível europeu, o facto de ter dois centros 

de distribuição na cadeia de distribuição encarece a distribuição do produto comparativamente às 

outras configurações. No entanto, através da configuração 2 é possível fazer chegar o produto a mais 

clientes e desta forma a venda dos produtos pode em tudo compensar os custos adicionais com o 

aluguer do espaço desses centros de distribuição. 

O desenho da configuração 3 é o mais complexo em termos de logística mesmo tendo as lojas de 

design como clientes intermediários. Isto é, quando é efetuada uma encomenda através da internet é 

verificado se o produto procurado se encontra disponível em stock em alguma das lojas de design mais 

próximas da morada do cliente de forma a que a encomenda chegue o mais rápido possível ao cliente 

final. Para que isso seja exequível é necessário que a empresa possua um sistema informático mais 

avançado que consiga dar resposta a estas encomendas, pois este sistema necessita de estar 

integrado de alguma forma com as lojas de design para que se consiga verificar a disponibilidade dos 

stocks, tanto no armazém como em cada uma das lojas de design. Além do investimento no sistema 

informático, esta configuração também prevê elevados custos relativamente ao transporte dos 

produtos, pois o transporte é feito a nível mundial. No entanto, com esta configuração é possível 

satisfazer mais clientes, o que proporciona um acréscimo do volume de vendas, sendo uma mais valia 

para o negócio que pode expandir ainda mais. 
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5 Conclusões 

Uma vez que as empresas têm apostado na expansão dos seus negócios vendendo os seus produtos 

e serviços através da internet, surge o interesse de perceber quais os custos associados à distribuição 

desses produtos.  

Deste modo, nesta dissertação pretende-se apresentar uma solução de distribuição de um produto para 

um negócio que pretende vender os seus produtos através da internet e em lojas de design (canal 

tradicional), propondo assim algumas configurações de cadeia de distribuição que representam uma 

possível evolução na expansão do negócio, tendo em conta as caraterísticas do negócio apresentado. 

Da revisão bibliográfica efetuada, pode concluir-se que cada vez mais a gestão da cadeia de 

distribuição é importante para o sucesso de uma empresa e que é preciso definir e configurar a cadeia 

de distribuição mais adequada a cada etapa do negócio, de modo a otimizar as operações e recursos 

envolvidos e minimizando os custos ao longo da mesma. Desta forma, e como as vendas online são 

um negócio cada vez mais recorrente nos dias de hoje, torna-se interessante e relevante estudar esta 

temática no sentido de se poder perceber qual a logística por detrás de uma venda online e que custos 

e recursos são necessários para que tal seja possível. 

Assim sendo, o desenvolvimento desta dissertação passa pelo estudo dos vários temas ligados à 

logística, à gestão da cadeia de abastecimento, à gestão estratégica da cadeia de abastecimento, às 

metodologias e modelos de custeio de forma a perceber o que se deve ter em conta no momento de 

configurar uma nova cadeia de distribuição. Através desse estudo e com base nos estudos realizados 

por diversos autores, é possível concluir que o método de custeio ABC é frequentemente utilizado e 

indicado para o custeio de operações logísticas, e neste caso, apropriado ao presente trabalho. 

Neste sentido, apresentou-se em mais pormenor o negócio subjacente à venda do produto online e são 

desenhadas as configurações de cadeias de abastecimento possíveis para o mesmo. Tendo por base 

as configurações da cadeia de distribuição, desenvolveu-se um modelo assente nos princípios do 

método ABC. 

Começou-se por identificar as atividades inerentes a cada configuração e os recursos consumidos em 

cada uma das atividades. De seguida, para esses recursos foram considerados os custos dos mesmos 

e associados às atividades mais relevantes de cada configuração. Após a análise dos custos das 

atividades de cada uma das configurações, verificou-se que os custos referentes a determinadas 

atividades são semelhantes nos três desenhos propostos para a distribuição deste produto. Isto 

acontece, pois, o processo e o custo envolvidos nestas atividades são idênticos em cada configuração. 

Constatou-se ainda, que das três configurações propostas neste trabalho, as atividades mais 

diferenciadas levam a um custo mais elevado, pois implicam não só mais custos com aluguer de 

infraestruturas como também em transporte. Estes resultados demonstram que o mais importante na 

distribuição do produto é sem dúvida o transporte do mesmo, pois é uma das componentes com mais 

peso em cada uma das configurações, a par dos custos de aluguer do espaço nos centros de 

distribuição que depende muito do preço do metro quadrado. 
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A análise efetuada aos custos da distribuição do produto, tendo por base os princípios do método ABC, 

demonstrou ser viável a sua utilização no apuramento de custos em cadeias de distribuição, uma vez 

que na sua maioria os recursos consumidos em todas as atividades são mensuráveis. Assim, este 

estudo veio dar razão a Mendes (2012), no sentido em que a aplicação do modelo de custeio, baseado 

no método ABC, desenvolvido em apenas quatro passos consegue mostrar detalhadamente os custos 

globais inerentes em cada uma das configurações. Desta forma, através da aplicação deste modelo foi 

possível atingir um dos objetivos desta dissertação, que se traduz na avaliação dos custos de cada 

configuração de cadeia de distribuição e consequentemente o reconhecimento das vantagens e 

desvantagens de cada uma das configurações, não só ao nível de custos gerais com a distribuição do 

produto, mas também ao nível dos componentes existentes em cada configuração. Observou-se ainda 

que os componentes presentes nas configurações, desde os fornecedores, trabalhadores, 

infraestruturas e clientes têm um papel fundamental na distribuição do produto e no crescimento do 

negócio, pois à medida que são introduzidos mais componentes nas configurações, aumenta a 

probabilidade de o produto chegar a mais clientes. Uma vez que este método de custeio permite obter 

custos mais corretos, torna mais fácil a tomada de decisão relativamente à escolha da configuração da 

cadeia de distribuição mais adequada à etapa em que o negócio se encontra no momento.  

Resumindo, esta dissertação permitiu não só explorar uma oportunidade de negócio de venda online, 

como também compreender toda a logística e custos associados à distribuição dos produtos, tendo por 

base três desenhos de possíveis cadeias de distribuição. Esses desenhos espelham a possibilidade de 

evolução do negócio ao longo dos tempos, não sendo por isso o objetivo de escolher uma configuração 

em detrimento de outra, dado que todas podem ser uma opção de solução para o negócio, sendo a 

única diferença a etapa na qual o negócio se encontra. Os resultados deste estudo permitem tomar 

uma decisão a curto, médio e longo prazo consoante a evolução que o negócio tenha no futuro, uma 

vez que podem ser ajustadas e melhoradas as atividades que tornem mais dispendioso o valor da 

distribuição. Desta forma e através deste estudo, é possível confirmar a adequabilidade da aplicação 

método ABC no apuramento de custos das operações logísticas. 

Após este estudo, em que se desenvolveu um modelo de custeio assente na ideologia do método ABC, 

propõe-se para uma futura investigação outras soluções de distribuição do produto mais complexas, 

com mais componentes associadas, além de armazéns, centros de distribuição ou lojas de design. 

Seria deveras interessante estudar a possibilidade de entrega destes produtos quando a quantidade é 

menor, através de drones, visto que no futuro será esse um dos meios de entregas de encomendas 

online, tal com a Amazon e a UPS têm vindo a testar em algumas das suas entregas (Desjardins, 2018). 

Talvez dessa forma seja mais fácil reduzir o custo com o transporte e com certeza o produto chegará 

mais rapidamente ao cliente final. Deste modo, e através da aplicação deste modelo de custeio baseado 

no método ABC, a empresa responsável pelo negócio aqui em estudo poderá identificar novas 

oportunidades de melhoria e otimizar as atividades inerentes à sua cadeia de distribuição e desta forma 

poderá reduzir ou eliminar processos que acarretem custos desnecessários à empresa.  
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