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Resumo  

Durante vários anos a logística não foi considerada como relevante para os resultados das 

empresas, o ambiente competitivo e a globalização vieram mudar este paradigma.  

O estudo incide na logística de um grupo de cuidados de saúde privado em Portugal - José de Mello 

Saúde, JMS, proprietário dos hospitais e clínicas CUF. Cada hospital do grupo apresenta um armazém 

central, onde se encontram produtos, como material de consumo clínico, hotelaria, rouparia e 

administrativo, em stock. Pretende-se estudar a viabilidade financeira da centralização do stock dos 

hospitais na região de Lisboa num único armazém central, tirando proveito de economias de escala, 

otimizando assim, recursos financeiros.  

Desenvolveu-se um modelo de programação matemática linear inteira mista que apresenta um 

caracter genérico podendo facilmente adaptar-se a outras realidades/empresas. O modelo 

desenvolvido permite obter: localização de cada armazém central, área necessária para manter o stock; 

e estrutura de custos do projeto que garantem a minimização de custos.  

Dado o carácter genérico do modelo desenvolvido foi possível avaliar vários cenários, testando-se 

o impacto nos resultados, de algumas alterações na estrutura logística da JMS. Avaliaram-se diferentes 

estruturas de custos da centralização: utilizando 1 ou 2 veículos de transporte de mercadorias; 

modificações no custo de rendas; construção de novos hospitais; e considerando benefícios do projeto.  

Testou-se a robustez dos resultados, face a variações dos parâmetros, através de uma análise de 

sensibilidade, verificando-se que os resultados não se alteram significativamente.  

Com o trabalho desenvolvido foi possível concluir, que a centralização é viável financeiramente, 

representando uma poupança de recursos. 
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Abstract 

For several years, the logistics of the companies was not considered relevant to their results. 

However, due to an increase of a competitive environment and globalization, this paradigm is changing. 

This thesis is focused on the logistics of a group of private health care - José Mello Saúde, who is 

the owner of CUF hospital and clinics. Each hospital has a central warehouse, where all the products 

are stocked. The major goal of this thesis is to study the financial viability of a centralised hospital’ stock, 

from Lisbon district, in one central warehouse. With this project can benefit economies of scale and 

optimise financial resources.  

This dissertation presents a mixed integer mathematical programming model, which is generic and 

can be applied to other realities or companies. This methodology allows the definition of the central 

warehouse location, the required area to maintain stocked products and to structure costs associated 

with the central warehouse while minimizing the total costs. 

The general characteristics allows the evaluation of different scenarios. It evaluates different 

centralization’ cost structure: 1, 2 distribution cars; changes in warehouse rents; construction of new 

hospitals; and project’ benefits.  

Also, the impact of uncertainty across parameters variations was tested through a sensitivity 

analysis. From this was concluded that results do not change significantly.  

Based on obtained results, it is possible to conclude that inventory centralization has financial viability 

and represents a saving of resources for José de Mello Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Logistics Operations; Central Warehouse; Optimization; Localization; Logistical Costs; 

Mathematical Programming. 

 



vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Índice 

 

1. Introdução ........................................................................................................................................ 1 

1.1. Objetivos .............................................................................................................................. 2 

1.2. Metodologia ......................................................................................................................... 3 

1.3. Estrutura .............................................................................................................................. 4 

2. Contextualização do problema ........................................................................................................ 5 

2.1. Introdução à JMS:................................................................................................................ 5 

2.1.1. Missão e Visão: ........................................................................................................... 5 

2.1.2. Estrutura organizacional do grupo............................................................................... 5 

2.1.3. Crescimento do grupo ................................................................................................. 6 

2.2. Rede Logística ..................................................................................................................... 8 

2.2.1. Entidades envolvidas ................................................................................................... 8 

2.2.2. Fluxos logísticos ........................................................................................................ 10 

2.2.3. Gestão de stocks ....................................................................................................... 12 

2.2.4. Constrangimentos logísticos ..................................................................................... 14 

2.3. Desafios e objetivos a alcançar ......................................................................................... 15 

3. Revisão bibliográfica ..................................................................................................................... 16 

3.1. Introdução .......................................................................................................................... 16 

3.2. Caracterização da CA ....................................................................................................... 17 

3.2.1. Cadeia de abastecimento tradicional ........................................................................ 17 

3.2.2. Cadeia de abastecimento em ciclo inverso ............................................................... 19 

3.2.3. Cadeia de abastecimento em ciclo fechado .............................................................. 20 

3.3. Planeamento de CA .......................................................................................................... 22 

3.4. Modelos – Programação matemática ................................................................................ 24 

3.5. Sector da saúde................................................................................................................. 26 

3.6. Conclusões ........................................................................................................................ 28 

4. Modelo de Projeto e Planeamento de uma Cadeia Logística ....................................................... 29 

4.1. Caracterização do problema ............................................................................................. 29 

4.1.1. Decisões de planeamento ......................................................................................... 30 

4.1.2. Objetivo ...................................................................................................................... 32 

4.2. Formulação Matemática .................................................................................................... 33 

4.2.1. Índices e conjuntos .................................................................................................... 33 

4.2.2. Parâmetros ................................................................................................................ 33 

4.2.3. Variáveis .................................................................................................................... 35 

4.2.4. Equações ................................................................................................................... 36 

5. Caso de estudo ............................................................................................................................. 41 

5.1. Dados e pressupostos ....................................................................................................... 41 



ix 
 

5.1.1. Produtos e unidades hospitalares ............................................................................. 42 

5.1.2. Recursos humanos .................................................................................................... 44 

5.1.3. Armazém ................................................................................................................... 46 

5.1.4. Transporte ................................................................................................................. 49 

5.1.5. Tempo de planeamento ............................................................................................. 52 

5.1.6. Taxas ......................................................................................................................... 52 

5.2. Cenários a estudar e resultados........................................................................................ 54 

5.2.1. Cenário C1 – Logística atual ..................................................................................... 55 

5.2.2. Cenário C2 - Projeto de centralização ...................................................................... 57 

5.2.3. Cenário 3 – Abertura de novos Hospitais .................................................................. 59 

5.2.4. Cenário 4 – maximização dos benefícios .................................................................. 60 

5.3. Cenários: análise comparativa de resultados ................................................................... 61 

5.4. Análise de sensibilidade .................................................................................................... 66 

5.4.1. Custo de renda .......................................................................................................... 66 

5.4.2. Taxa de inflação ........................................................................................................ 67 

5.4.3. Taxa de aumento da procura .................................................................................... 67 

5.4.4. Custo de transporte ................................................................................................... 68 

5.4.5. Número de RH ........................................................................................................... 68 

5.4.6. Análise de Sensibilidade: análise comparativa e discussão de resultados .............. 69 

5.5. Conclusão .......................................................................................................................... 70 

6. Conclusão ...................................................................................................................................... 71 

7. Bibliografia ..................................................................................................................................... 74 

Anexo I................................................................................................................................................... 78 

Anexo II.................................................................................................................................................. 79 

Anexo III................................................................................................................................................. 81 

Anexo IV ................................................................................................................................................ 82 

 

 

 

 

 

  



x 
 

  



xi 
 

Lista de Figuras 
Figura 1 – Evolução da despesa pública e privada, em percentagem do PIB, em função do tempo 

(anos) (OECD, 2015). .............................................................................................................................. 1 

Figura 2 – Evolução dos resultados operacionais, em milhões de euros, do grupo JMS, em função 

do tempo, em anos (José de Mello Saúde, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015) ............................................................................................................................................. 2 

Figura 3 – Esquema representativo da metodologia seguida. ........................................................... 3 

Figura 4 – Organograma do grupo JMS, onde é possível verificar toda a sua estrutura organizativa 

(Fornecido pela JMS). ............................................................................................................................. 6 

Figura 5  – Cronologia do grupo JMS – abertura e venda/fecho de unidades (José de Mello Saúde, 

2016). ....................................................................................................................................................... 7 

Figura 6 – Implantação do grupo JMS em Portugal continental e respetivo número de unidades 

CUF. Porto – um instituto e um hospital; Viseu – um hospital, cuja abertura será em 2016; Santarém – 

um hospital; Torres Vedras – um hospital e uma clínica; Cascais – um hospital, duas clínicas; Lisboa 

– 3 clínicas e 2 hospitais (José de Mello, 2016). .................................................................................... 7 

Figura 7– Região de Lisboa onde se observa as diferentes unidades CUF, sendo que cada uma 

está representada com um circulo vermelho (Google maps, 2016). .................................................... 10 

Figura 8 – Os três gráficos representam a percentagem de unidades movimentadas e SKU’s, que 

cada unidade CUF representa no total. No gráfico a) b) c) é possível comprar os valores entre as 

diferentes clínicas, hospitais e clínicas vs hospitais, respetivamente (Fornecido pela JMS). .............. 11 

Figura 9 - Representação do papel da globalização numa cadeia logistica (Garcia e You, 2015). 16 

Figura 10 – Representação de uma cadeia de abastecimento tradicional, com o fluxo direto de 

produtos/materiais e fluxo inverso de informação (Min e Zhou, 2002). ................................................ 18 

Figura 11– Representação da cadeia de distribuição de ciclo inverso, onde se encontra 

representado o fluxo de produtos dos consumidores para os locais de reciclagem. Após este 

processo o produto é introduzido na CA de ciclo tradicional, ou seja, das matérias-primas até ao 

consumidor final (Domgala e Wolniak, 2013)........................................................................................ 19 

Figura 12 – Representação de uma cadeia de abastecimento de ciclo fechado (Melo, et al., 2009).

 ............................................................................................................................................................... 21 

Figura 13 – Diferentes níveis de planeamento e seu tempo de planeamento (Barbosa-

Póvoa,2014). ......................................................................................................................................... 23 

Figura 14 – Diferentes modelos existentes para modelar as CA e suas variantes (Min e Zhou, 

2002). ..................................................................................................................................................... 25 

Figura 15 - Esquema representativo do problema em estudo (Elaborado pelo autor, 2016). ......... 30 

Figura 16 - Esquema representativo da divisão do tempo de planeamento e sua importância. ..... 32 

Figura 17 – Mapa da região da grande Lisboa, com a representação das diferentes hipóteses de 

armazéns centrais a considerar. 1 – Telheiras; 2 – Poço do Bispo; 3 – Sacavém; 4 – Alcântara-mar. 47 

Figura 18 – Veículo semelhante ao pretendido pela JMS para o transporte de mercadorias. ........ 50 

Figura 19 – Mapa da região em estudo, com todas as unidades do grupo JMS representadas, à 

exceção do Hospital CUF Santarém, bem como as diferentes hipóteses de localização do armazém 

central. A1 – Poço do Bispo; A2 – Sacavém; A3 – Alcântara-mar; A4 – Telheiras. ............................. 52 

file:///F:/final_documento%20final_AP_Teresa_AP_TG.docx%23_Toc465526323
file:///F:/final_documento%20final_AP_Teresa_AP_TG.docx%23_Toc465526323
file:///F:/final_documento%20final_AP_Teresa_AP_TG.docx%23_Toc465526324
file:///F:/final_documento%20final_AP_Teresa_AP_TG.docx%23_Toc465526324
file:///F:/final_documento%20final_AP_Teresa_AP_TG.docx%23_Toc465526328
file:///F:/final_documento%20final_AP_Teresa_AP_TG.docx%23_Toc465526329
file:///F:/final_documento%20final_AP_Teresa_AP_TG.docx%23_Toc465526329
file:///F:/final_documento%20final_AP_Teresa_AP_TG.docx%23_Toc465526330
file:///F:/final_documento%20final_AP_Teresa_AP_TG.docx%23_Toc465526330
file:///F:/final_documento%20final_AP_Teresa_AP_TG.docx%23_Toc465526330
file:///F:/final_documento%20final_AP_Teresa_AP_TG.docx%23_Toc465526330
file:///F:/final_documento%20final_AP_Teresa_AP_TG.docx%23_Toc465526331
file:///F:/final_documento%20final_AP_Teresa_AP_TG.docx%23_Toc465526331
file:///F:/final_documento%20final_AP_Teresa_AP_TG.docx%23_Toc465526335


xii 
 

Figura 20 – Esquema resumo dos cenários a avaliar no estudo. .................................................... 54 

Figura 21 – Percentagem dos diferentes tipos de custos, no custo total da centralização. Na figura 

da esquerda tem-se o cenário C1, ou seja, a descentralização de stocks. No lado direito tem-se a 

estrutura de custos da centralização. .................................................................................................... 63 

 

  



xiii 
 

  



xiv 
 

Lista de tabelas 
Tabela 1 – Área dos armazéns centrais e rouparia afetos aos hospitais do grupo JMS. H.C.D – 

Hospital CUF Descobertas; H.C.I.S – Hospital CUF Infante Santo; H.C.C – Hospital CUF Cascais; 

H.C.T.V – Hospital CUF Torres Vedras; H.C.S – Hospital CUF Santarém. (Fornecido pela JMS) ...... 13 

Tabela 2 - Resumo dos dados utilizados no modelo, modo de recolha, e caracterização ............. 41 

Tabela 3 - Dados referentes aos recursos humanos a considerar: remunerações, encargos que 

cada um representa para a JMS (Fornecido pela JMS). (F.a – fiéis de armazém; T – transportadores; 

C – compradores.) ................................................................................................................................. 45 

Tabela 4 – Dados referentes aos despedimentos no caso de uma centralização (Fornecido pela 

JMS). (Nº - número) .............................................................................................................................. 45 

Tabela 5 – Renda por metro quadrado, considerando as diferentes regiões de implantação do 

armazém central. ................................................................................................................................... 47 

Tabela 6 – Área, 𝑚2, ocupada por cada unidade movimentada em stock (Calculo efetuado com 

dados da JMS). ..................................................................................................................................... 48 

Tabela 7 – Área, em metros quadrados, atualmente afeta à rouparia nos hospitais da JMS 

(Fornecido pela JMS). (HCIS – Hospital CUF Infante Santo; HCD – Hospital CUF Descobertas; HCC – 

Hospital CUF Cascais; HCTV – Hospital CUF Torres Vedras; HCS – Hospital CUF Santarém) ......... 48 

Tabela 8 – Valor anual de FSE’s em função a área dos armazéns centrais de cada hospital do 

grupo JMS (Fornecido pela JMS). ......................................................................................................... 49 

Tabela 9 – Número de quilómetros e respetivo custo associado a cada rota de cada possível 

localização do armazém central. ........................................................................................................... 51 

Tabela 10 – Taxa de inflação considerada nos projetos da JMS, para o tempo de planeamento 

(Fornecido pela JMS). ........................................................................................................................... 53 

Tabela 11 – Taxas de crescimento da procura em função do tempo de planeamento (Fornecido 

pela JMS). (C.C.A - Clínica CUF Alvalade; C.C.Mira – Clínica CUF Miraflores; C.C.S.D.R – Clínica 

CUF São Domingos de Rana; C.C.Mafra – Clínica CUF Mafra; C.C.Sintra – Clínica CUF Sintra) ...... 53 

Tabela 12 – Distribuição de recursos humanos pelas diferentes unidades do grupo JMS (Fornecido 

pela JMS)............................................................................................................................................... 55 

Tabela 13 – Custo total, em euros, durante o tempo de planeamento de cinco anos, com os 

recursos humanos afetos à logística em estudo (Fornecido pela JMS). (RH – recursos humanos) .... 55 

Tabela 14 – Custo, em euros, com FSE’s com as diferentes áreas a considerar (Fornecido pela 

JMS). ..................................................................................................................................................... 56 

Tabela 15 – Custo, em euros, de renda dos armazéns centrais, considerando a unidade hospitalar 

(Fornecido pela JMS) ............................................................................................................................ 56 

Tabela 16 – Custos, em euros, não atualizado, da logística atual por ano do tempo de 

planeamento. (RH – recursos humanos) .............................................................................................. 56 

Tabela 17 – Custo total da logística descentralizada, atualizado, durante o tempo de planeamento 

do projeto, 5 anos.(RH – recursos humanos) ....................................................................................... 57 

Tabela 18 – Resultados da estrutura de custos de cada um dos cenários, discrepantes entre si. 

(R.H – recursos humanos) .................................................................................................................... 58 



xv 
 

Tabela 19 – Resumo dos resultados obtidos para cada um dos cenários. (trans – transporte; desp 

– despedimento; R.H – recursos humanos) .......................................................................................... 59 

Tabela 20– Benefícios, em euros, durante o tempo de planeamento de cinco anos, referente à 

centralização. ........................................................................................................................................ 61 

Tabela 21 – Resumo dos resultados ótimos, obtidos em cada cenário. (Nº - número; f.a – fiéis de 

armazém)............................................................................................................................................... 61 

Tabela 22 – Variação do incremento de custo logístico, em euros, centralização versus 

descentralização, no caso de construção de novos hospitais. ............................................................. 65 

Tabela 23 – Resultados da análise de sensibilidade ao custo, em euros por metro quadrado, de 

renda do armazém central, e seu impacto no resultado final – cenário C2A. ...................................... 67 

Tabela 24 – Análise de sensibilidade a variações na taxa de inflação e seu impacto no resultado 

final – cenário C2A. ............................................................................................................................... 67 

Tabela 25 – Análise de sensibilidade à taxa de aumento da procura e seu impacto no resultado 

final – cenário C2A. ............................................................................................................................... 67 

Tabela 26 – Análise de sensibilidade ao custo, em euros, de transporte – cenário C2A................ 68 

Tabela 27 – Análise de sensibilidade ao número de recursos humanos por metro quadrado e seu 

impacto no resultado final – cenário C2A (F.A – fiéis de armazém) ..................................................... 69 

Tabela 28 – Tendo como base de comparação o resultado obtido no cenário C2A, tem-se uma 

tabela resumo de variações de -10 % dos parâmetros críticos. ........................................................... 69 

 

  



xvi 
 

  



xvii 
 

Lista de Abreviaturas 

CA – cadeias de abastecimento  

CUF – Companhia de União Fabril 

FSE’s – Fornecimentos e Serviços externos 

HCC - Hospital CUF Cascais 

HCD - Hospital CUF descobertas 

HCIS - Hospital CUF Infante Santos 

HCS - Hospital CUF Santarém 

HCTV - Hospital CUF Torres Vedras 

JMS - José de Mello Saúde 

MRP’s - Material requirement planning 

PIB - Produto Interno Bruto 

RH – Recursos Humanos 

SKU’s - Stock keeping units 

WACC – Weigth average cost of capital 

 

 
 

 

 



1 
 

1. Introdução 

Em Portugal, os gastos com saúde têm vindo a aumentar ao longo dos últimos anos, como se 

encontra representado na figura 1, assim como o aumento da esperança média de vida. Em 1990, a 

despesa em saúde representava aproximadamente 5.5 % do produtos interno bruto, PIB, em contraste 

com o ano de 2010, cujo valor atingido foi de 9.9 %. Considerando as restrições orçamentais que se 

impuseram a Portugal, e à restante Europa, a percentagem do PIB gasta em saúde tem vindo a 

decrescer, como se encontra representado na figura 1, desde 2010, neste momento representa 

aproximadamente 8.9 % do PIB (OECD, 2015).   

 

Figura 1 – Evolução da despesa pública e privada, em percentagem do PIB, em função do tempo (anos) (OECD, 2015). 

Com o decorrer da crise económica que afetou Portugal e a restante Europa e o consequente 

decréscimo do investimento público no sector de saúde o sector privado de cuidados de saúde tem 

apresentado um forte crescimento. Em 2014 o presidente da Associação Portuguesa da Hospitalização 

Privada, em declarações ao jornal Público, afirma que no corrente ano a saúde privada iria crescer a 

um ritmo anormal, entre os 15 e 20 %. Este afirma que a hospitalização privada se encontra a bater 

recordes, com uma faturação global de cerca de 1.5 biliões de euros (Público, 2016). Em Portugal 

existem quatro grandes grupos a atuar neste sector de atividade, representando 83 % do mercado, 

sendo eles: José de Mello Saúde, Luz Saúde, Lusíadas e Trofa Saúde (Dinheiro Vivo, 2016). Destes a 

José de Mello Saúde é o líder seguido da Luz Saúde.  

A presente dissertação de mestrado decorre no Grupo José de Mello Saúde. Como se pode verificar 

pela figura 2, os resultados operacionais consolidados deste Grupo têm vindo a aumentar ao longo dos 

anos, indo de encontro à expansão do mercado referido anteriormente.   
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Figura 2 – Evolução dos resultados operacionais, em milhões de euros, do grupo JMS, em função do tempo, em anos 
(José de Mello Saúde, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) 

O grupo, na sua missão e visão, prepõe-se a vários objetivos como por exemplo ser líder na 

prestação de cuidados de saúde. Para tal, as ações do grupo assentam em três grandes plataformas 

de excelência: talento humano; serviço; operações e sistemas.  Considerando o crescimento do 

mercado dos cuidados de saúde privado, o grupo JMS planeia investir duzentos milhões de euros até 

2018. Estes investimentos terão como principais objetivos a ampliação de algumas unidades 

hospitalares existentes e a construção do maior hospital do grupo, Hospital Companhia de União Fabril, 

CUF, Tejo, que substituirá o Hospital CUF Infante Santo e a Clínica CUF Belém (Fornecido pela JMS).  

É neste contexto que se desenvolve o estudo desta dissertação o qual se enquadra na plataforma 

de operações e sistemas (José de Mello Saúde, 2016) e se irá focar no estudo da viabilidade financeira 

de uma centralização de stocks, num único armazém central, a partir do qual se fará a distribuição dos 

produtos para as unidades hospitalares. Este será efetuado com base num modelo matemático 

construído pelo autor, que permitirá descobrir qual a localização do armazém central, que minimiza os 

custos logísticos.  

1.1. Objetivos 

O estudo tem como objetivo principal avaliar a viabilidade financeira da centralização da cadeia de 

distribuição dos materiais da JMS, o que leva a uma centralização de stocks. Porém, este objetivo leva 

a objetivos secundários, como: 

 Identificação e descrição das principais hipóteses de reestruturação da cadeia 

logística; 

 Escolha do local a implementar o armazém central; 

 Redução do custo de mercadorias compradas; 

 Libertação de espaço nas unidades hospitalares; 

 Identificação e descrição dos principais problemas logísticos da JMS;  

 Otimização de recursos financeiros; 
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1.2. Metodologia 

Nesta secção descreve-se a metodologia que se adotou na abordagem ao problema sobre o qual 

incide o estudo em causa. Esta metodologia envolve seis etapas principais, como se encontra 

representado da figura 3. 

 

 

Figura 3 – Esquema representativo da metodologia seguida. 

1º. Contextualização e caracterização do problema em estudo: consiste em compreender toda a 

estrutura da JMS, mais particularmente a sua logística, área esta, onde se insere o problema 

em estudo. De seguida, passou-se à compreensão do problema em causa, análise de todos 

os fatores envolvidos e objetivos a atingir. 

2º. Revisão da literatura: após a identificação do problema, fez-se a uma revisão da literatura a fim 

de identificar formas adequadas para a resolução do problema referido. Com base nos estudos 

existentes foi possível perceber que a utilização de modelos matemáticos é a que mais se 

adequada à resolução do problema em estudo. 

3º. Recolha e tratamento de dados: com base na revisão da literatura e na caracterização do 

problema foi possível perceber quais os dados necessários para elaborar o modelo. Assim, fez-

se o levantamento dos dados necessários e o seu tratamento.  

4º. Conceção do modelo matemático: nesta fase procedeu-se à construção e implementação de 

um modelo matemático de forma a resolver o problema em causa.   

5º. Teste e validação do modelo: o modelo construído foi testado com os dados recolhidos no 

terceiro ponto. Procedeu-se à análise e discussão dos resultados obtidos, com todos os 

intervenientes no estudo, por forma a perceber se os resultados tinham sentido face à 

realidade. Com a ajuda dos responsáveis de logística, elaborou-se um conjunto de cenários 

que descrevam possíveis situações que possam ocorrer na realidade. Os referidos cenários 

foram analisados. Por último, procedeu-se a uma análise de sensibilidade dos parâmetros 

críticos.  

6º. Conclusão: tiram-se elações de cada uma das etapas do estudo, com maior foco nos resultados 

obtidos e considerações para trabalhos futuros. 

Os pontos referidos anteriormente foram seguidos para a elaboração do estudo em causa.  

1º
•Contextualização e caracterização do problema em estudo

2º
•Revisão da literatura

3º
•Recolha e tratamento de dados

4º
•Concepção do modelo matemático

5º
•Teste e validação do modelo

6º
•Análise e discussão de resultados
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1.3. Estrutura 

O trabalho proposto encontra-se divido em cinco grandes capítulos: 

 Capítulo 1 (introdução): é apresentado o contexto do problema, metodologia a seguir 

para a sua resolução e objetivos da mesma; 

 Capítulo 2 (contextualização do problema): é apresentado o grupo JMS, suas 

perspetivas futuras, descrição da área onde o problema se insere. É dado especial 

relevância aos constrangimentos logísticos, gestão de stocks, desafios e objetivos a 

alcançar. Concluindo, este capítulo tem por objetivo dar a conhecer ao leitor o grupo 

JMS e o problema em causa; 

 Capítulo 3 (estado da arte): é feita a revisão da literatura com base no capitulo 

anterior. Neste dá-se especial atenção aos diferentes tipos de CA, seu planeamento 

e o papel da programação matemática neste último ponto. A resolução de problemas 

logísticos, com base em programação matemática, nomeadamente no sector da 

saúde, tem especial relevância. Neste capítulo pretende-se que o leitor fique a 

conhecer o estado da arte acerca da aplicação de modelos matemáticos na resolução 

de problemas semelhantes. 

 Capítulo 4 (Metodologia): descreve-se o modelo matemático, sua implementação e 

construção. 

 Capítulo 5 (caso de estudo):  dá-se a conhecer ao leitor todos os dados e 

pressupostos utilizados para a construção do modelo matemático. Neste também se 

apresentam os diferentes cenários a considerar, respetivos resultados e sua análise.  

 Capítulo 6 (conclusões): apresenta-se as principais conclusões do trabalho em causa, 

bem como possíveis considerações para trabalhos futuros. 
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2. Contextualização do problema 

A presente dissertação tem por objetivo estudar a reestruturação da cadeia logística do José de 

Mello Saúde, JMS na região de Lisboa. Desta forma, faz-se neste capítulo uma contextualização do 

grupo, através de uma análise da sua estrutura, valores, crescimento, processos logísticos, entre outros 

fatores. Desenvolve-se ainda uma análise dos processos logísticos do grupo, como: fluxos de 

informação e materiais, gestão de stocks, desafios, entre outros aspetos. Estas análises estruturam-se 

neste capítulo ao longo das seguintes secções: 

Secção 2.1: Breve introdução ao grupo JMS 

Secção 2.1.1 - Missão e visão do grupo; 

Secção 2.1.2 - Estrutura organizacional; 

Secção 2.1.3 - Avaliação do crescimento; 

Secção 2.2: Explicação da rede logística interna e externa do grupo;  

Secção 2.2.1 - Identificação das entidades envolvidas; 

Secção 2.2.2 - Fluxos logísticos; 

Secção 2.2.3 - Gestão de stocks; 

Secção 2.3: Desafios e objetivos a alcançar; 

 

2.1. Introdução à JMS: 

O grupo José de Mello Saúde, JMS, foi fundado em 1945, com a abertura do Hospital CUF Infante 

Santo. Este grupo é proprietário dos hospitais e clínicas CUF e conta, com mais de 70 anos de 

experiência, na prestação de cuidados de saúde. Ao longo dos anos o grupo tem vindo a afirmar-se 

como líder na prestação de cuidados de saúde, no sector privado de saúde em Portugal.  

2.1.1. Missão e Visão: 

Todas as decisões do grupo enquadram-se na missão e visão da JMS. Este pretende ser líder na 

prestação de cuidados de saúde com uma qualidade distinta dos restantes concorrentes. Apresenta 

ainda ambição de crescimento no mercado nacional e internacional. Como missão, a JMS promove a 

prestação de cuidados de saúde com elevados níveis de conhecimento, tendo em conta a vida humana, 

o ambiente e o conhecimento dos seus colaboradores. (José de Mello Saúde, 2016) 

Para concretizar os objetivos referidos o grupo segue três plataformas de excelência: excelência em 

talento humano; excelência em serviço; excelência em operações e sistemas. Este trabalho enquadra-

se assim na última plataforma de excelência. (José de Mello Saúde, 2016)  

2.1.2. Estrutura organizacional do grupo 

Como é possível observar na figura 4, o grupo JMS divide-se em duas grandes partes: centro 

corporativo e as unidades de saúde. O primeiro prende-se com todo o trabalho de backoffice do grupo, 

ao passo que o segundo com as unidades de saúde privadas e as de parceria público-privada. 
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O presente trabalho enquadra-se na secção de logística e planeamento estratégico, com a 

supervisão do diretor da logística.  

2.1.3. Crescimento do grupo 

Desde o ano de abertura do primeiro hospital, 1945, o grupo tem vindo a registar um crescimento 

consecutivo, acompanhado com uma atualização tecnológica, por forma a manter-se na vanguarda da 

tecnologia, na sua área de atividade. 

Como podemos observar pela figura 5 o grupo, desde 2006, tem sido caracterizado por uma política 

expansionista, com a abertura de pelo menos um hospital ou clínica por ano.  

 

 

Conselho de administração 

Unidades de saúde Unidades corporativas 

1. Auditoria interna; 
2. Clientes e canais; 
3. Comercial; 
4. Comunicação e sustentabilidade; 
5. Conselho de enfermagem; 
6. Conselho de ética; 
7. Conselho médico; 
8. Desenvolvimento organizacional 

e qualidade; 
9. Farmácia; 
10. Expansão da rede; 
11. Financeira; 
12. Hotelaria; 
13. Jurídico 
14. Logística; 
15. Marketing; 
16. Planeamento estratégico; 
17. Controlo de gestão e inovação; 
18. Projeto de eficiência de recursos 

humanos; 
19. Sistemas de Informação; 

Privados: 

20. Hospital CUF Infante Santo; 
21. Hospital CUF Descobertas; 
22. Hospital CUF Porto; 
23. Hospital CUF Cascais; 
24. Hospital CUF Torres Vedras; 
25. Hospital CUF Santarém;  
26. Clínica CUF Miraflores; 
27. Clínica CUF Belém; 
28. Clínica CUF Alvalade; 
29. Clínica CUF Sintra; 
30. Clínica CUF São Domingos de 

Rana; 
31. Clínica CUF Mafra; 
32. Instituto CUF Porto; 

 

Parcerias público-privadas: 

 Hospital de Braga; 

 Hospital Vila Franca de Xira; 

Figura 4 – Organograma do grupo JMS, onde é possível verificar toda a sua estrutura organizativa (Fornecido 

pela JMS). 
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Na figura 6 podemos constatar que o grupo se encontra vastamente implantado em todo o país, com 

especial relevância na região de Lisboa. As unidades CUF localizam-se essencialmente, em locais 

onde a penetração de seguros de saúde significativa, daí a sua vasta implantação na região de Lisboa.  

  

Figura 6 – Implantação do grupo JMS em Portugal continental e respetivo número de unidades CUF. Porto – um 

instituto e um hospital; Viseu – um hospital, cuja abertura será em 2016; Santarém – um hospital; Torres Vedras – um 

hospital e uma clínica; Cascais – um hospital, duas clínicas; Lisboa – 3 clínicas e 2 hospitais (José de Mello, 2016). 
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Figura 5  – Cronologia do grupo JMS – abertura e venda/fecho de unidades (José de Mello Saúde, 2016). 
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O mercado do grupo JMS pode ser dividido em três grandes segmentos: utentes que beneficiam 

do subsistema estatal, através da ADSE; particulares com seguro de saúde; clientes sem qualquer 

tipo de subsidiação. (Observador, 2016) (Diário de Noticias, 2016) (Fornecido pela JMS). Assim 

sendo, o crescimento do grupo encontra-se assente em três grandes pontos: 

 Aumento do mercado alvo: entre 2006 e 2014 o volume de receitas de prémios 

associados aos seguros de saúde cresceu continuamente a um ritmo de 4.8 % ao 

ano, totalizando 45 % entre os anos referidos. (Observador, 2016)  

 Crescimento de 7.5 % dos resultados líquidos consolidados do grupo, em 2015, 

devido a um aumento da procura dos serviços da JMS; (José de Mello Saúde, 2016) 

 Investimento de cerca de 200 milhões de euros até 2018: (Jornal de Negócios, 2016):  

o 100 milhões destinam-se à construção do Hospital CUF Tejo – irá 

substituir o Hospital CUF Infante Santo e Clínica CUF Belém; 

o 50 milhões destinam-se à ampliação em 50 % o Hospital CUF 

Descobertas; 

o 50 milhões são destinados para expandir outras unidades de Lisboa, 

como Cascais e Torres Vedras; 

Um cenário de expansão de empresas poderá levar ao incremento das despesas relacionadas com 

logística. Como tal, o grupo JMS pretende a elaboração de um estudo, que explore vários cenários para 

reestruturação da sua cadeia logística na região de Lisboa. Como tal é necessário compreender a atual 

cadeia logística do grupo.  

2.2. Rede Logística 

Nesta secção e a fim de compreender a atual rede logística do JMS faz-se uma análise logística das 

unidades do grupo, avaliação dos seus fluxos internos e externos de mercadorias, gestão de stocks e 

por último a avaliação de todos os constrangimentos da CA. 

2.2.1. Entidades envolvidas 

Existem vários intervenientes na rede logística do grupo JMS, como os produtores e consumidores 

dos produtos, reciclagem destes e sua possível destruição. O estudo em causa apenas irá incidir sobre 

os produtos que se encontram em stock nas diferentes unidades do grupo, ou seja, apenas terá impacto 

sobre a logística do grupo. Desta forma, o principal foco do estudo encontra-se entre o fornecedor e o 

consumidor final. 

Um grupo da dimensão da JMS tem fornecedores de vários tipos de materiais, como: material 

cirúrgico, de consumo clínico, escritório, hotelaria, entre outros. Os fornecedores são responsáveis pela 

entrega dos diferentes tipos de produtos, nas diferentes unidades do grupo. As encomendas são 

frequentemente de pequenas dimensões e os fornecedores recorrem maioritariamente a empresas 

subcontratadas de distribuição, por forma a minimizarem o seu custo logístico.  

Atualmente o grupo apresenta seis hospitais, seis clinicas, um instituto e ainda dois hospitais em 

parceria público-privada. As unidades do grupo não são todas do mesmo tipo, tendo por isso 

características distintas, com uma oferta de serviços distintos: 



9 
 

 Hospitais: estabelecimento de saúde com capacidade de internamento, de 

ambulatório (com consultas e urgências), meios de diagnóstico e terapêutica. O seu 

principal objetivo é prestar assistência médica à população, com elevados níveis de 

qualidade; (CIDES e ACSS, 2016) 

 Clínica: estabelecimento de saúde com capacidade de efetuar consultas de 

especialidade, tem uma oferta alargada de exames, check-up’s e possibilidade de 

realização de pequenas cirurgias; (CUF Belém clínica, 2016) 

 Instituto: estabelecimento de saúde que apresenta um elevado perfil tecnológico, com 

principal foco nas unidades de ambulatório. Possui uma vasta oferta de consultas de 

especialidade, exames de diagnóstico e tratamentos; (CUF Porto Instituto, 2016) 

 Hospitais em parceria público-privada, PPP: possui todas as características de um 

hospital, porém a gestão, construção, financiamento e exploração é feito por 

entidades privadas. Os clientes destas unidades são todos os beneficiários do Serviço 

Nacional de Saúde, sem qualquer custo acrescido para estes. No estudo em causa, 

os hospitais em PPP não serão considerados, devido às contratualizações 

previamente existentes. 

Com base nas descrições anteriores é possível constatar que os diferentes tipos de unidades do 

grupo, apresentam focos diferentes. O principal foco das clínicas é o das consultas de especialidade, 

exames de diagnóstico, análises clinicas e pequenas cirurgias. Os hospitais incluem todos os serviços 

prestados pelas clínicas, porém estes possuem atendimento permanente, cirurgias com maior 

complexidade e unidades autónomas, que permitem um maior acompanhamento do doente. Para além 

do referido, os hospitais poderão ter maternidade e centros, mediante a sua dimensão. Os centros 

caracterizam-se por equipas multidisciplinares com foco no tratamento de uma determinada 

patologia/órgão. Estes são caracterizados por uma elevada especialização, com recurso a tecnologias 

de ponta, por vezes estes centros possuem laboratórios nos hospitais e em alguns casos permitem a 

formação de especialistas numa dada área, como é o caso do centro de alergia, do Hospital CUF 

Descobertas. (CUF Descobertas, 2016)  

Considerando o mercado alvo do grupo JMS, a região de Lisboa é o local do país com uma maior 

oferta de serviços. Esta região encontra-se representada na figura 7, ou seja, abrange Torres Vedras, 

Cascais e a região da grande Lisboa. Analisando a figura 7, podemos concluir que dos seis hospitais 

do grupo quatro localizam-se na região de Lisboa, das seis clínicas do grupo, todas se localizam na 

região de Lisboa e por último, não há qualquer instituto na região em causa. Considerando a presente 

relevância da região de Lisboa para o grupo, e os respetivos investimentos nesta mesma área 

geográfica, o grupo pretende estudar a sua rede logística na zona de Lisboa a fim de poder otimizar a 

sua estrutura e operação.  
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Figura 7– Região de Lisboa onde se observa as diferentes unidades CUF, sendo que cada uma está representada com 

um circulo vermelho (Google maps, 2016). 

2.2.2. Fluxos logísticos 

As diferentes unidades do grupo apresentam diferentes fluxos de mercadorias, consoante a sua 

dimensão e o fluxo de clientes. Como seria expectável os hospitais com maior dimensão apresentam 

uma maior movimentação de stock keeping units, SKU’s, e de número de referências. As clinicas do 

grupo apresentam um menor número de SKU’s e de unidades movimentadas, considerando que a 

oferta de serviços é mais reduzida, assim como o número de clientes, quando comparado com os 

hospitais do grupo. Na figura 8 é possível analisar a percentagem de SKU’s e o número de unidades 

movimentadas que cada unidade CUF utiliza/ movimenta quando comparado com o total. As 

afirmações e a construção da figura 8 são baseados na tabela A do anexo I. 
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Percentagem de unidades movimentadas e SKU’s, relativamente ao total 

a) b) 

  

c) 

 

Figura 8 – Os três gráficos representam a percentagem de unidades movimentadas e SKU’s, que cada unidade 

CUF representa no total. No gráfico a) b) c) é possível comprar os valores entre as diferentes clínicas, hospitais e 

clínicas vs hospitais, respetivamente (Fornecido pela JMS). 

Com base na análise da figura 8 pode-se constatar que os hospitais do grupo comparativamente às 

clínicas apresentam uma maior utilização de SKU’s e de unidades movimentadas, dadas as 

características dos serviços de cada tipo de unidade. No caso das clínicas o número de SKU’s é da 

ordem de 1.5 %, e o número de unidades movimentadas varia entre 0.49 % e 3.45 %, quando 

comparado com o total. Há que destacar a clínica CUF Belém, a qual representa 3.45 % do total de 

unidades movimentadas do grupo, sendo a clínica com um maior número de unidades movimentadas. 

Dentro da categoria dos hospitais a CUF Descobertas é aquele que apresenta um maior número de 

unidades movimentadas e SKU’s, seguido do Hospital Infante Santo. 
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Como referido na secção 2.1.3 o grupo JMS encontra-se numa fase de forte expansão, através dos 

investimentos no novo Hospital CUF Tejo e a ampliação do Hospital CUF Descobertas. Desta forma, o 

grupo prevê a seguinte evolução para o número de unidades movimentadas: 

 Aumento de 30 %, no Hospital CUF Descobertas, apesar de ser expectável um 

aumento de 50 % da sua capacidade da resposta, no entanto a ampliação de alguns 

serviços não se refletirá diretamente no número de unidades movimentadas 

consumidas; 

 Aumento máximo de 50 %, quando comparado com o Hospital CUF Infante Santo, 

derivado à abertura do Hospital CUF Tejo. É expectável que este aumento seja 

gradual, durante cerca de 3 anos, até atingir o máximo de unidades movimentadas 

consumidas; 

Para além dos fluxos externos de mercadorias, do fornecedor para as diferentes entidades do grupo, 

os hospitais do grupo apresentam logística interna, ao contrário das clínicas. Os hospitais possuem um 

armazém central, sendo este o local onde se encontra a maioria do stock do hospital, à exceção do 

material afeto ao bloco operatório, que apenas se encontra no armazém avançado. O armazém 

avançado é o local onde se encontra o stock de cada unidade do hospital, ou seja, os materiais prontos 

a serem consumidos. Dada a diferença entre os dois armazéns referidos, há necessidade de cada 

hospital apresentar uma logística interna. Este é caracterizado pelas atividades de: receção dos 

produtos no armazém avançado; picking dos materiais; transporte de materiais entre o armazém central 

e o avançado, entre outras atividades logísticas. Por outro lado, considerando os serviços prestados 

pelas clínicas do grupo, estas não têm necessidade de apresentar um armazém central. Estas apenas 

possuem armazéns avançados, ou seja, quando o stock de um determinado material é inferior a um 

determinado nível, o fornecedor irá repô-lo diretamente no armazém avançado da clínica.   

Alguns dos hospitais do grupo não tem capacidade de realizar análises ao material biológico. 

Existem, pois, dois estafetas associados ao Hospital CUF Descobertas e outros dois ao Hospital CUF 

Infante Santo, funcionários cuja principal função é a recolha de material biológico para análise. Estes 

funcionários possuem rotas pré-definidas entre os diferentes hospitais e clínicas do grupo. Se por algum 

imprevisto o tempo de abastecimento de um dado fornecedor se verificar superior ao expectável, ou 

em caso de rotura de stock de um determinado produto num dos hospitais/clínicas do grupo, o estafeta 

fará o transporte do referido produto entre um outro hospital/clínica do grupo e o hospital/clínica, em 

rotura. Desta forma, os estafetas afetos ao grupo têm uma dupla função: o transporte de material 

biológico e de produtos entre os hospitais/clínicas do grupo.  

2.2.3. Gestão de stocks 

O grupo JMS não tem qualquer centro de distribuição, como referido anteriormente, cada hospital 

possui um armazém central e um armazém avançado, ao passo que as clínicas apenas possuem este 

último. O material afeto ao bloco operatório, apenas se encontra no armazém avançado, pois apresenta 

um custo muito elevado, e como tal requer um controlo muito apertado. O controlo destes materiais 

está afeto aos enfermeiros do bloco operatório, os quais devem garantir que não haja discrepâncias 
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entre o stock real e o esperado e que não haja falhas no débito dos materiais ao paciente. Quando o 

stock do armazém avançado fica abaixo de um determinado nível é feito o pedido para o armazém 

central para repor os produtos em causa. Quando o nível de stock deste armazém e dos materiais 

afetos ao bloco operatório se torna inferior a um determinado nível é gerado uma nota de encomenda 

para o fornecedor.  

Cada armazém avançado encontra-se organizado mediante o tipo de produtos, estando assim 

dividido em quatro seções principais:  

 Administrativo: material afeto à gestão diária dos hospitais e clínicas do grupo, ou 

seja, materiais como canetas, tinteiros, papel, pioneses, clips, entre outros. 

 Hotelaria: material relacionado com a higiene pessoal, limpeza das instalações, 

materiais como por exemplo, papel higiénico, produtos de limpeza, ambientadores, 

arrastadeiras descartáveis, fraldas, entre outros. 

 Rouparia: corresponde a todas as roupas não descartáveis utilizadas pelos 

profissionais de saúde, no seu quotidiano.  

 Consumo clínico: são aqueles que necessitam de esterilização, obedecem a 

temperatura e humidade controlada. Estes são utilizados nas intervenções diretas nos 

doentes, ou seja, são materiais que envolvem o contacto direto entre o sistema 

imunitário do paciente e o material em causa. Nesta categoria incluem-se materiais 

como as seringas, trocartes, cânulas, entre outros.  

Nas diferentes secções os produtos encontram-se dispostos em prateleiras, sendo que na secção 

do consumo clínico os materiais encontram-se ordenados por ordem alfabética.   

 Na tabela 1 é possível analisar as dimensões dos armazéns centrais afetos ao grupo JMS e da 

rouparia. Nestes armazéns contam os produtos anteriormente referidos, à exceção da rouparia, que 

consta numa divisão à parte. O Hospital CUF Infante Santo é aquele que apresenta uma maior área, 

ao passo que o Hospital CUF Torres Vedras, é aquele que apresenta uma menor área. 

Tabela 1 – Área dos armazéns centrais e rouparia afetos aos hospitais do grupo JMS. H.C.D – Hospital CUF 

Descobertas; H.C.I.S – Hospital CUF Infante Santo; H.C.C – Hospital CUF Cascais; H.C.T.V – Hospital CUF Torres 

Vedras; H.C.S – Hospital CUF Santarém. (Fornecido pela JMS) 

Área (m2) H.C.D H.C.I.S H.C.C H.C.T.V H.C.S 

Armazém 

central (m2) 

130 160 80 60 90 

Rouparia (m2) 45 25 15 15 10 

Dentro das quatro categorias anteriormente referidas, cada produto tem associado um MRP, 

(Material Requirement Planning) o qual tem em conta o consumo médio diário, calculado com base no 

histórico de consumo de cada produto e o tempo de abastecimento do fornecedor. Relativamente ao 

tempo de abastecimento são considerados na JMS em média 4 dias de segurança para todos os 

produtos, de modo a precaver algum problema não antecipado. O nível de stock dos produtos depende 

de vários fatores como: o número mínimo de unidades vendidas pelo fornecedor, o espaço no 
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hospital/clínica para manter os produtos em stock, consumo do produto, entre outros fatores, que fazem 

com que o nível de stock e sua rotatividade seja distinto entre os diferentes produtos. Porém, em média, 

a JMS tem em stock produtos para 20/24 dias de atividade, dependendo dos hospitais. Alguns dos 

armazéns centrais do grupo apresentam dimensões inferiores ao desejável, considerando o número de 

unidades movimentadas e de SKU’s. Os materiais utilizados no bloco operatório apresentam uma 

rotatividade muito inferior quando comparada com a dos restantes produtos. Este facto deve-se à 

utilização destes estar depende de inúmeros fatores como: médico; técnica cirúrgica; enfermeiro, entre 

outros aspetos. 

Existem alguns produtos que, por acordo entre a JMS e o fornecedor tem uma política de 

fornecimento à consignação. Nesta o fornecedor é responsável pelo stock que se encontra em cada 

unidade JMS. O produto apenas passa a ser propriedade da JMS aquando da sua venda e respetiva 

faturação ao cliente. Com esta metodologia por cada produto vendido é gerada uma nota de 

encomenda para o fornecedor.  

2.2.4. Constrangimentos logísticos 

Existem vários constrangimentos logísticos no grupo JMS, como: elevado nível de stock, 

constrangimento de espaço nos armazéns centrais, falta de planeamento destes e respetivas 

dificuldades provocados por estes dois últimos pontos.  

Como referido anteriormente alguns dos armazéns centrais do grupo não foram planeados para as 

funções que desempenham neste momento. A titulo de exemplo, aquando o planeamento de 

construção do HCTV o armazém central não foi considerado, como tal teve de ser improvisado. Este 

atualmente funciona em três pisos distintos do hospital, dificultando atividades operacionais como: 

picking de produtos, sua receção, entre outros problemas.  Acresce que alguns dos armazéns centrais 

não foram devidamente planeados de acordo com a procura esperada dos hospitais, ou seja, o 

dimensionamento destes não teve em consideração o número de SKU’s e de unidades movimentadas. 

Considerando o referido, existe uma enorme falta de espaço para manter os produtos em stock, o que 

compromete a organização destes, bem como a circulação dos funcionários afetos ao picking - criando 

ineficiências nas operações diárias. 

Comprovando o descrito acima através da análise da tabela 1 e figura 8 pode-se verificar que o 

armazém central visitado, HCIS, apesar de ser o maior do grupo, não apresenta a maior quantidade de 

unidades movimentadas, (28 %). No entanto, o HCD apresenta 41 % de unidades movimentadas, ou 

seja, um valor muito superior à unidade CUF anteriormente referida. Seria expectável que o armazém 

central afeto à CUF Descobertas apresentasse uma área superior à HCIS, porém tal não se verifica. 

Com base na visita ao armazém central da HCIS, pode-se concluir que falta de espaço era evidente, 

comprometendo as atividades logísticas. Por extrapolação, pondera-se concluir que o problema 

referido é ainda mais grave no armazém central da HCD é ainda mais caótico, visto que tem um maior 

número de unidades movimentadas, numa menor área, comparativamente com a CUF Infante Santo.   
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Considerando os constrangimentos logísticos que o grupo JMS enfrenta, pretende-se estudar a 

reestruturação da sua cadeia logística, procedendo à avaliação económica dessa mesma 

reestruturação.   

2.3. Desafios e objetivos a alcançar  

Como referido a expansão de serviços e de infraestruturas pode levar a um aumento significativo 

dos custos logísticos associados. Este aumento está dependente da indústria em causa, tipo de 

expansão, localização, entre outros aspetos. Como foi referido na secção 2.1.3 o grupo JMS desde 

2006 tem apresentado uma forte expansão, com a abertura de pelo menos um hospital/clinica por ano. 

Adicionalmente, o anúncio do investimento de 200 milhões vem afirmar que a perspetiva expansionista 

manter-se-á. Desta forma, o grupo JMS pretende estudar cenários alternativos para a organização da 

sua cadeia logística, por forma a torna-la o mais eficiente possível, e assim otimizar os seus recursos.  

O desafio a estudar nesta dissertação está, pois, relacionado com a reestruturação da cadeia 

logística da JMS em toda a região de Lisboa. Esta reestruturação envolve o estudo de um cenário de 

centralização do stock existente nos diferentes armazéns centrais em apenas um armazém central. 

Com este trabalho pretende-se comprovar a viabilidade ou não do projeto de centralização, tendo em 

conta os custos atuais de manter a rede logística como se encontra estruturada e os custos associados 

à centralização da mesma.  

O projeto de centralização tem como principais objetivos gerar valor acrescentado para o grupo, 

através de: 

 Uma diminuição do nível de stock; 

 Melhorar a organização dos produtos, diminuir o tempo afeto a varias atividades 

logísticas, como o picking de produtos; 

 Melhorar o nível de serviço prestado aos clientes; 

 Gerar uma poupança de recursos, através da diminuição dos custos fixos e variáveis 

afetos aos armazéns centrais do grupo; 

 Libertar espaço nos hospitais para atividades mais produtivas, aumentando assim a 

capacidade destes; 

Para cumprir todos os objetivos propostos, é necessário proceder-se a uma vasta revisão da 

literatura, para compreender o que foi realizado na área de gestão de cadeias de abastecimento, CA e 

reestruturações logísticas no sector da saúde e em outros sectores de atividade.  
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3. Revisão bibliográfica 

3.1. Introdução 

Durante vários anos a logística dos produtos não foi considerada como relevante, dado que os 

custos de produção normalmente predominam sobre os restantes (Barbosa-Póvoa, 2014). Todavia com 

o aumento da globalização os custos associados à logística dos produtos foi aumentando, surgindo 

assim um maior interesse sobre esta área.  

Uma cadeia de abastecimento, CA, é definida como um conjunto de processos interligados entre si, 

como a produção, montagem, armazenamento e distribuição de produtos tendo por objetivo satisfazer 

a procura dos clientes a mínimo custo, garantindo níveis de serviço pré-estabelecidos (Cardoso S, et 

al. 2015). De modo a que haja um controlo de todas as atividades referidas anteriormente, é necessário 

um acompanhamento de todos os processos, desde as matérias-primas até à destruição do material 

em causa (Cardoso S, et al. 2015). Considerando que as CA apresentam múltiplos intervenientes, por 

vezes em locais distintos, como se encontra representado na figura 9, pode-se concluir que a gestão 

desta apresenta inúmeros desafios. Alguns destes estão ligados ao tempo de abastecimento 

fornecedores, flutuações e volatilidade das encomendas, nível de stocks, custos de transporte, nível de 

serviço prestado aos clientes, entre outros fatores que fazem da gestão das CA fator determinante para 

o sucesso e resultados de uma organização (Melo, et al., 2009). 

 

 

 

 

 

Por gestão de CA entende-se: o processo de planear, implementar e controlar as operações da 

cadeia de abastecimento, de forma eficiente e eficaz (Melo, et al., 2009). Esta atividade incide em três 

níveis de decisão (Melo, et al., 2009): 

 A nível estratégico - foca-se em decisões de longo prazo, ou seja, com implicações 

na organização durante vários anos; 

 A nível tático - encontram-se as decisões aplicáveis num menor espaço de tempo, 

com menor capital, quando comparado com o nível estratégico e onde se incorporam 

decisões de planeamento.  

 A gestão a nível operacional - caracterizada pela gestão do quotidiano da CA, ou seja, 

aquele que tem um menor impacto a longo prazo na CA onde se têm decisões de 

escalonamento, distribuição e gestão de stocks, entre outros. 

Como foi referido na secção 2 a dissertação em causa foca-se nos nível estratégico-tático e tem por 

objetivo abordar o problema de reestruturação de toda a cadeia logística da JMS na região de Lisboa. 

Figura 9 - Representação do papel da globalização numa cadeia logistica (Garcia e You, 2015). 
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Em particular, a solução a desenvolver prende-se num problema de planeamento estratégico-tácito, 

onde serão avaliadas as hipotéticas localizações do armazém central, fluxo de produtos, procura destes 

pelas unidades CUF, crescimento do grupo e impactos destes fatores na estrutura de custos do projeto.  

Tendo em vista o planeamento adequado da cadeia logística da JMS, proceder-se-á a uma 

avaliação da literatura para perceber o que foi feito até ao momento nesta área de estudo e suas 

aplicações ao sector da saúde. Esta avaliação da literatura será efetuada com base numa pesquisa 

online, em motores de busca, como por exemplo, Science Direct, por artigos de revisão da literatura. 

Nestes motores de pesquisa foram utilizadas algumas palavras chave como: supply chain 

management, health supply chain, direct/ inverse flow, closed loop, mathematical programming, entre 

outras palavras chave. Dos estudos analisados deu-se prioridade aos mais recentes, de anos acima 

de 2006. Nesta pesquisa procurou-se pelo estado da arte de projeto-planeamento de CA, que permita 

ter em conta inúmeros fatores e dados, surgindo assim, a programação matemática. Nesse sentido, 

apresenta-se a seguinte estrutura:  

Na secção 3.2 Caracterização da cadeia de abastecimento: 

Secção 3.2.1 cadeia de abastecimento tradicional; 

Secção 3.2.2 cadeia de abastecimento inversa; 

Secção 3.2.3 CA fechada; 

Secção 3.3 planeamento de cadeia de abastecimento; 

Secção 3.4 Modelos matemáticos 

Secção 3.5 Sector da saúde 

Secção 3.6 Conclusões  

3.2. Caracterização da CA 

O aumento da investigação científica, sobre a gestão de CA, aliada à necessidade da industria, 

permite o aparecimento de três grandes tipos de CA (Salema, et al., 2010): 

 Tradicional – inicia-se no produtor de matérias-primas e termina no consumidor final. 

Esta encontra-se bastante estudada, dada a sua importância para as organizações.  

 Ciclo inverso - começa no consumidor final e termina na fábrica.  

 Ciclo fechado - considera os fluxos anteriormente referidos.  

Os dois últimos tipos de CA (inversa e ciclo fechado) apresentam níveis de investigação menores, 

visto serem temáticas mais recentes, quando comparado com o estudo da CA tradicional (Salema, et 

al., 2010), tipicamente designada apenas por CA.  

3.2.1. Cadeia de abastecimento tradicional 

As cadeias de distribuição tradicionais são caracterizadas pela interligação de várias atividades 

como: aquisição de matérias-primas, transformação destas em produtos constituintes do produto final, 

distribuição e venda destes produtos aos retalhistas e consumidores finais (Min e Zhou, 2002). 

Ganeshan e Harrison, (2002) apresentam definições semelhantes de CA tradicionais. Neste tipo de CA 

os fornecedores de matérias-primas são considerados o início da CA, sendo que cada fabricante deverá 

ter mais que um fornecedor. Por sua vez após a produção dos produtos, estes serão armazenados em 
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armazéns de stock, ou poderão seguir para centros de distribuição, onde a partir destes são distribuídos 

para os consumidores finais (Tsiakis, et al., 2001). As atividades descritas seguem a sequência do 

produtor para o consumidor final, contudo, neste tipo de cadeias de abastecimento, deve existir um 

fluxo de informação inverso, ou seja, do retalhista/consumidor para o produtor (Min e Zhou, 2002), fluxo 

muito importante na gestão da cadeia de abastecimento, pois permite que o gestor tenha acesso aos 

hábitos de consumo dos clientes, preferências, entre outras particularidades que o ajudará a gerir toda 

a cadeia de abastecimento.  

Na figura 10 podemos observar uma representação de uma CA tradicional, estando representado o 

fluxo direto de materiais entre os fornecedores e os consumidores, assim como um fluxo inverso de 

informação.  

 

 

 

 

 

Tsiakis, et al., (2001), considera a gestão de CA uma tarefa difícil dado o número de intervenientes 

no processo em causa. Este considera que na gestão de CA existem dois grandes objetivos:  

 Minimização de: custos, atrasos no fornecimento de produtos, inventários e 

investimento; 

 Maximização de: entregas, lucro, retorno do investimento, serviço ao cliente e 

produção.  

A gestão corrente de CA apresenta, pois, várias decisões com diferentes impactos e repercussões 

em diferentes horizontes temporais, desde horas, até vários anos. Estas decisões passam por (Tsiakis, 

et al., 2001): 

 Localização de infraestruturas, como por exemplo, construção de armazéns e 

fabricas; 

 Produção; 

 Níveis de inventário; 

 Transporte de mercadorias; 

Dada a complexidade das decisões em causa, Tsiakis, et al., (2001), à semelhança de outros 

autores, defende a utilização de modelos matemáticos, para apoiar as decisões dos gestores, quanto 

às CA. 

Os autores como Min e Zhou, (2002) e Barbosa-Póvoa (2014), tem-se debruçado sobre quais 

são/serão as grandes tendências das CA de ciclo tradicional. Estes avaliam os pontos chave que 

Figura 10 – Representação de uma cadeia de abastecimento tradicional, com o fluxo direto de produtos/materiais e 

fluxo inverso de informação (Min e Zhou, 2002). 
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influenciam as CA, como: clientes, o valor monetário dos processos e objetos em causa, diferentes 

tipos de fluxos de informação, elementos de risco, constrangimentos e variáveis de decisão, ou seja, 

variáveis críticas na CA. Os autores defendem que os modelos matemáticos, baseados em tecnologias 

de informação serão o futuro do planeamento das CA. Defendem que com base em vários tipos de 

modelos será possível modelar os diferentes acontecimentos de uma CA. Apontam também, como 

pesquisas futuras a continua integração de modelos matemáticos no planeamento de CA, inclusão de 

modelos de negociação que permita comtemplar os interesses de todos os elementos envolvidos na 

CA, a título de exemplo, defendem a inclusão de data-mining.  

Segundo Barbora-Póvoa (2014), é importante ter-se em conta as novas industrias que tem surgido 

nos últimos anos, que trarão novos desafios ao planeamento de CA. Estes desafios prendem-se com 

a dificuldade de lidar com os produtos da CA, como por exemplo, gás e biomassa. 

3.2.2. Cadeia de abastecimento em ciclo inverso 

As CA de ciclo inverso têm ganho maior relevância num mundo de recursos limitados e 

preocupações ambientais com legislações cada vez mais exigentes em termos ambientais, (Domgala 

e Wolniak, 2013). Estas têm como principal função a gestão de toda a logística da reciclagem, 

desperdícios, e materiais perigosos (Pokharel e Mutha, 2009; Domgala e Wolniak, 2013). Neste tipo de 

CA observa-se um fluxo de informação e materiais oposta às CA tradicionais. Durante vários anos este 

tipo de CA não despertou interesse nas indústrias, porém houve uma mudança de mentalidades no 

momento em que os gestores se aperceberam que seria possível reduzir os custos operacionais, 

através da reutilização dos produtos ou materiais (Pokharel e Mutha, 2009; Domgala e Wolniak, 2013).  

As CA de ciclo inverso apresentam seis steps principais: aquisição dos produtos; transporte de 

produtos; inspeção; reutilizar/reciclar; distribuição e vendas (Domgala e Wolniak, 2013). 

 

Como se encontra representado na figura 11 as CA de ciclo inverso começam com a recolha de 

produtos provenientes das fábricas, armazéns, clientes finais, entre outras entidades existentes entre 

o início da CA de ciclo tradicional e o seu fim. As CA de ciclo inverso são importantes quando os 

produtos se encontram (Domgala e Wolniak, 2013):  

  

 

Figura 11– Representação da cadeia de distribuição de ciclo inverso, onde se encontra representado o fluxo de 

produtos dos consumidores para os locais de reciclagem. Após este processo o produto é introduzido na CA de ciclo 

tradicional, ou seja, das matérias-primas até ao consumidor final (Domgala e Wolniak, 2013). 
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 Danificados e podem ser reparados;  

 Obsoletos;  

 Sem procura;  

 Em fim de vida.  

O processo de entrega dos produtos nas condições referidas é um processo moroso e que requer 

incentivos maioritariamente financeiros para os consumidores finais entregarem os produtos para 

reciclagem. A este ponto está associado o problema do cálculo do valor a pagar pelos materiais a 

recolher, sendo que já existe na literatura alguns estudos nesta área (Pokharel e Mutha, 2009). Por 

outro lado, a recolha dos produtos é outra problemática dada a dispersão geográfica destes, sendo que 

a maioria dos estudos se prendem com a localização, alocação de recursos e políticas de inventários 

para a minimização dos custos logísticos (Pokharel e Mutha, 2009). Aquando a recolha os produtos 

podem ser reutilizados, inventariados, neutralizados, ou usados para produção de energia. O processo 

de recolha e transformação dos produtos deverá acontecer de forma mais eficaz e eficiente possível, 

por forma a otimizar custos inerentes à atividade logística. Para além do referido, o valor monetário dos 

produtos diminui com o tempo, como tal estes devem ser reintroduzidos no mercado o mais depressa 

possível, por forma a obter os melhores resultados económicos. Apesar do descrito anteriormente, 

existem alguns produtos que dada a sua natureza/função não devem ser reutilizados, ou seja, nestes 

casos apenas existe CA tradicional, como por exemplo, as seringas hospitalares, que devem seguir 

para destruição (Domgala e Wolniak, 2013). 

Os produtos quando chegam novamente ao consumidor final apresentam o problema do preço, 

quando comparado com os produtos não reciclados. Dada a problemática em causa, existem vários 

estudos acerca da avaliação do preço dos produtos reciclados versus produtos não reciclados 

(Pokharel e Mutha, 2009). 

Este tipo de CA poderá colocar alguns desafios à gestão das CA, como por exemplo: tratar cada 

um dos níveis referidos anteriormente de forma independente; não considerar a integração das CA de 

ciclo inverso e tradicional. Para além do referido, a recolha de produtos provenientes dos consumidores 

finais, traz diversos problemas logísticos, dada a sua dispersão geográfica, pequenas quantidades de 

produto e a falta de investigação acerca deste tema. Dado o referido, é necessário a integração das 

CA de ciclo inverso e tradicional, surgindo assim a CA de ciclo fechado (Domgala e Wolniak, 2013). 

Segundo Domgala e Wolniak, (2013) existem vários desafios associados às CA de ciclo inverso que 

devem ser amplamente explorados. O processo de reciclagem/ reutilização de produtos não poderá 

seguir um plano único, considerando que se está a lidar com diferentes tipos de materiais, localizações, 

rápida deterioração dos materiais, entre outros fatores que fazem com que os autores tenham vindo a 

debruçar-se sobre este tema.  

3.2.3. Cadeia de abastecimento em ciclo fechado 

As CA em ciclo fechado têm vindo a ganhar importância nos últimos anos, dada a necessidade de 

gerir a CA de ciclo inverso e tradicional simultaneamente e suas sinergias (Aravendan e 

Panneerselvam, 2014). À semelhança das CA de ciclo inverso, as CA de ciclo fechado têm ganho maior 
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relevância com o aumento das preocupações ambientais e respetivas legislações. As políticas seguidas 

tentam minimizar os desperdícios, como tal a recolha dos materiais em fim de vida tem-se tornado uma 

prática comum nas empresas (Salema, et al., 2010). A par com estas políticas, ao longo dos últimos 

anos, tem-se vindo a assistir à diminuição do tempo de vida dos produtos por forma a estimular o 

consumo o que fez com que a reciclagem e reutilização dos produtos se torne cada vez mais num tema 

importante. Pelo referido anteriormente as CA de ciclo fechado têm ganho maior importância para a 

indústria atual (Melo, et al., 2009; Cardoso et al., 2013). 

Considerando os desafios e problemas referentes às CA de ciclo inverso, as CA de ciclo fechado 

são importantes para minimizar os problemas referidos na secção anterior. Desta forma, as CA de ciclo 

fechado permitem otimizar recursos, originando valor acrescentado à empresa. A localização das 

instalações das CA de ciclo fechado é um problema, sendo que existem vários estudos nesta área. 

Segundo Aravendan e Panneerselvam, (2014) afirmam que a localização e capacidade das 

infraestruturas deverá permitir que as CA sejam flexíveis, de modo a manter o custo o menor possível.  

 Como referido na secção anterior, com o decorrer do tempo o valor monetário dos produtos 

decresce, o que faz com que o processo referente ao ciclo inverso deva ser o mais célere possível. Os 

atrasos na CA são considerados pontos-chave para a recuperação de ativos, sendo por isso muitas 

vezes necessário redesenhar a CA, por forma a minimizar esses atrasos e assim maximizar o valor dos 

produtos em causa (Domgala e Wolniak., 2013). 

Como podemos verificar na figura 12 a cadeia de abastecimento tradicional e inversa encontram-se 

interligadas, formando a CA de ciclo fechado. A ligação entre os fornecedores de matérias-primas, 

fabricas, centros de distribuição e clientes finais, completam a cadeia de abastecimento tradicional, ao 

passo que clientes, instalações de recolha, fábricas, centros de distribuição e fornecedores, 

representam o ciclo inverso (Melo, et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

No artigo de revisão de Melo, et al., (2009) existem vários estudos em que apenas é tido em 

consideração a cadeia logística tradicional. Nesses assume-se que os produtos recolhidos através da 

Figura 12 – Representação de uma cadeia de abastecimento de ciclo fechado (Melo, et al., 2009). 
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CA de ciclo inverso, são encaminhados para as instalações utilizadas na CA tradicional. Jayaraman et 

al., (1999) afirma que as decisões sobre o planeamento da CA, mais particularmente sobre a 

localização de instalações apenas deverão ter em consideração a CA de ciclo tradicional. Os estudos 

efetuados nesta área assumem que os materiais recolhidos através da logística inversa, são tratados 

nos armazéns/fabricas utilizadas na logística tradicional. Melo, et al., (2009), considera que esta área 

necessita de ser aprofundada, através de uma maior quantidade de estudos, que permitam a total 

integração entre a CA de ciclo tradicional e inverso refere que a total integração entre a CA de ciclo 

tradicional e inverso necessita de uma maior investigação. No entanto alguns estudos têm surgido 

nesta área como o de Salema, et al., (2010), que procedeu ao planeamento estratégico da CA 

tradicional e inversa de uma empresa vidraceira portuguesa, com base em programação matemática. 

A título de exemplo, Cardoso, et al., 2013, desenvolveu um modelo de programação matemática, 

considerando todos os elementos envolvidos na CA tradicional e inversa, bem como a incerteza 

associada à procura. O principal objetivo do modelo passava por maximizar o valor monetário dos 

produtos e os resultados das atividades, através do dimensionamento e localização dos armazéns, 

fábricas e outras instalações envolvidas.   

 Os diferentes tipos de CA acima caracterizados apresentam diferentes níveis de planeamento: 

estratégico, tático e operacional. Passa-se a apresentar de seguida os diferentes tipos de planeamento 

de CA. 

3.3. Planeamento de CA 

Como referido acima as diferentes decisões na CA podem-se agrupar em três níveis de decisão: 

estratégico; tático e operacional, que originam diferentes tipos de planeamento (Melo, et al., 2009).   

Como podemos verificar pela figura 13, as decisões poderão ser enquadradas em diferentes níveis 

de planeamento, considerando o seu tempo de planeamento.  
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Figura 13 – Diferentes níveis de planeamento e seu tempo de planeamento (Barbosa-Póvoa,2014). 

 Estratégico 

As decisões a um nível estratégico são aquelas que terão repercussões a longo prazo na CA e 

envolvem um maior volume de capital (Melo, et al., 2009). Estas decisões incluem: número, localização 

e capacidade de infraestruturas, movimentos de mercadorias dentro da CA e decisões que influenciam 

o projeto logístico, como se encontra representado na figura 13. No caso do número e localização de 

infraestruturas é necessário ter em conta a rede logística da empresa, a localização e respetivas 

capacidades de todos os intervenientes na CA. Para a definição das capacidades das infraestruturas é 

importante considerar os fluxos envolvidos ao longo do tempo – decisões táticas (Melo, et al., 2009).  

 Tático 

A um nível tático correspondem decisões que se prendem com o controle de inventários, como a 

medida e definição dos níveis de stocks de segurança, gestão de meios de transporte, suas 

capacidades, capacidade das entidades da cadeia, entre outras decisões (Melo, et al., 2009; Tian, et 

al., 2013).  Existem alguns problemas associados ao planeamento tático, como a falta de interligação 

entre as diversas decisões a tomar. Por exemplo, Tian, et al., (2013), trata o planeamento do stock de 

segurança e o planeamento da produção a um nível tático de forma independente, sendo que ambas 

as componentes se encontram relacionadas. 

 Operacional 

Como se encontra representado na figura 13 as decisões a nível operacional são aquelas que 

apresentam um menor tempo de planeamento, sendo o planeamento operacional aquele que apresenta 

um menor impacto a longo prazo. Segundo Verderame e Floudas (2009), o planeamento a nível 

operacional apresenta um tempo de planeamento de um mês a um dia, este tem como principal foco o 

planeamento da produção para satisfazer a procura, restrições de produção/ capacidades produtivas, 
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restrições de transporte, escalonamento e definição de rotas, carregamento de veículos, entre outras 

decisões.  

Considerando a natureza dos diferentes planeamentos torna-se complicado a dissociação entre os 

níveis de planeamento. Como tal na maioria das ocasiões o planeamento é do tipo estratégico/tático 

ou tático/operacional, este facto deve-se às sinergias entre cada tipo de planeamento. A título de 

exemplo, Salema, et al., (2010), propõem um modelo estratégico/ tático que permite lidar com o 

planeamento estratégico/tático em simultâneo, aplicando-o posteriormente num caso industrial em 

Portugal.   

Como foi referido na secção 3.1, o planeamento de CA apresentam diversos desafios, como: o nível 

de serviço fornecido ao cliente; flutuações e volatilidade das encomendas; particularidades dos 

fornecedores e seu lead time. (Melo, et al., 2009). Segundo Barbosa-Póvoa, 2010, existem vários 

fatores disruptivos que afetam a CA como as flutuações da concorrência, incertezas, contexto político, 

greves de funcionários, leis locais, possíveis catástrofes naturais, entre outros fatores que poderão 

afetar o normal funcionamento da CA. Considerando os inúmeros fatores que poderão influenciar a CA, 

deve-se proceder a um planeamento otimizado, considerando o maior conjunto de fatores possíveis. 

Desta forma, proceder-se-á à revisão da literatura sobre modelos matemáticos que auxiliam o 

planeamento de CA de forma otimizada. 

3.4. Modelos – Programação matemática 

Os modelos de programação matemáticos tem sido amplamente utilizado no planeamento de CA 

(Melo et al, 2009). Estes tem suportado várias decisões, maioritariamente a nível estratégico/ tático e 

tático/operacional, considerando o tempo de planeamento em causa. Os modelos matemáticos 

permitem aproximar as operações de um determinado sistema ao mundo real, através de várias 

relações matemáticas e lógicas (Wang, 2005). 

Pela literatura existente e pelo número de aplicações destes modelos pode-se concluir que estes 

são muito úteis, para auxiliar a tomada de decisões, porém replicar o mundo real, com todas as suas 

variáveis, constrangimentos e incertezas é considerado caro e time-consuming. Para além do referido, 

estes modelos são considerados difíceis do ponto de vista computacional dada a complexidade em 

causa. 

Ao longo dos anos foram desenvolvidos vários tipos de modelos matemáticos, consoante a 

necessidade das indústrias e a investigação cientifica, sendo que neste momento existem quatro 

grandes tipos de modelos (Min e Zhou, 2002). Inicialmente foram desenvolvidos dois tipos de modelos 

matemáticos: determinísticos e estocásticos. Alguns modelos desenvolvidos integravam ambos os 

modelos matemáticos anteriormente referidos, desta forma tomaram a designação de híbridos. Com o 

avanço computacional e o aumento da complexidade dos problemas em causa, surge a categoria IT – 

driven, esta categoria é essencialmente baseada em tecnologias de informação. Desta forma, foi 

possível obter quatro categorias de modelos (Min e Zhou, 2002): 

 Determinísticos – os parâmetros são conhecidos e inalteráveis, com um ou mais 

objetivos; 
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 Estocásticos - tem em conta a incerteza das diferentes variáveis e podem ser 

subdivididos em dinâmicos e estáticos. Estes modelos são importantes porque numa 

CA podem existir diversas incertezas como: as necessidades dos clientes, lead times 

dos fornecedores, flutuações da produção, entre outros fatores. 

 Híbridos - lidam com a incerteza e certeza das variáveis, como tal usam modelos 

determinísticos e estocásticos. Estes permitem modelar inventários, inventory – 

theoretic e simulações com base na incerteza. Segundo Min e Zhou (2002), o custo 

de inventário representa pelo menos metade do custo logístico total da CA, sendo, 

por isso, muito importante modelar este fator. 

 IT (information technologie) – driven – surge com o aumento da utilização das 

tecnologias de informação. Estes integram e coordenam em tempo real várias fases 

da CA, sendo possível visualizar todo o desempenho da CA. Estes modelos incluem 

ferramentas como: gestão de armazéns, WMS; gestão do sistema de transporte, TMS; 

planeamento e previsões, CPFR; planeamento dos materiais necessários, MRP; 

planeamento da distribuição de recursos, DRP; sistemas de informação geográfico, 

GIS; planeamento empresarial de recursos, ERP. A principal função destes modelos 

é facilitar e otimizar toda a cadeia de distribuição. O esquema da figura 14 resume o 

anteriormente descrito. (Min e Zhou, 2002) 

 

 

Figura 14 – Diferentes modelos existentes para modelar as CA e suas variantes (Min e Zhou, 2002). 

Apesar dos inúmeros desenvolvimentos na modelação de CA, existem várias preocupações e 

desafios inerentes, dada a complexidade dos problemas. Estes desafios incluem a resistência à 

mudança, conflitos interfuncionais ou entre organizações, planeamento da produção, previsão dinâmica 

das encomendas, distribuição de lucros, relação com os clientes, partilha de informação, comunicação 

em tempo real, posse do inventário, medidas de desempenho, entre outros desafios que fazem com 

que modelação de CA esteja em constante desenvolvimento. Para além dos desafios referidos a 

localização de instalações, controlo de inventário, planeamento de produção, seleção de transportes e 

de fornecedores, são considerados desafios difíceis dada a sua importância. Espera-se que com o 

aumento da investigação estes desafios sejam contornados (Min e Zhou, 2002, Barbosa-Póvoa, 2014).  

Dada a utilidade dos modelos matemáticos referidos, tem-se apostado na investigação cientifica. 

Passar-se-á à contextualização da utilização destes modelos no contexto da saúde.  



26 
 

3.5. Sector da saúde 

O setor da saúde é um dos sectores de atividade mais importante numa economia. Em Portugal, 

como na restante Europa, a maioria dos cuidados de saúde são prestados por entidades associadas 

ao sector público. Dados os constrangimentos orçamentais, verifica-se a necessidade de redução de 

custos neste mesmo sector. Contudo, ao longo dos anos, este sector, não se tem verificado sensível 

para as questões logísticas dos processos (Mehralian, et al., 2011). É estimado que 30-40 % das 

despesas hospitalares estejam relacionadas com logística. Porém, cerca de 50 % das destas despesas 

poderão ser eliminadas através da otimização das redes logísticas associadas. Conclui-se assim, que 

a otimização dos processos logísticos em contexto hospitalar é de extrema importância, dado os valores 

apresentados anteriormente (Aronsson e Abrahamsson, 2011). 

O planeamento no sector da saúde deve considerar vários fluxos, como: materiais, fármacos, 

equipamentos médicos e fluxo de pessoas (Vries e Huijsman, 2011). Os modelos de programação 

matemática tem sido amplamente utilizados para modelar fluxos e justificar a localização e capacidade 

de infraestruturas como se verificou anteriormente, e o sector da saúde não é exceção (Cardoso, et 

al.., 2015).  

Mestre, Oliveira, Barbosa-Póvoa, 2012, desenvolveram um modelo matemático para organizar os 

serviços hospitalares, por forma a maximizar a equidade geográfica de acesso aos cuidados de saúde. 

O modelo em causa foi utilizado no serviço nacional de saúde, para melhorar a equidade geográfica na 

região sul de Portugal continental. Este foi desenvolvido para responder a questões como: onde se 

deve implantar um hospital para maximizar a equidade geográfica de acesso a serviços; qual a rede 

hospitalar ótima; qual deverá ser a área abrangida por cada hospital; qual o custo para melhorar o 

acesso da população a esses hospitais e se esse valor seria aceitável. Os autores analisaram vários 

cenários, tais como:  

 Qual seria o impacto de uma alteração da dimensão dos hospitais existentes na 

melhoria do acesso dos pacientes aos cuidados de saúde;  

 Possibilidade de abertura de novas unidades, mas com a impossibilidade de fechar 

os existentes;  

 Construção de hospitais novos para substituir os existentes.  

Desta forma, com estes cenários pode-se estudar diferentes situações e por sua vez concluir qual 

a mais favorável para aumentar a equidade geográfica. 

Por outro lado, o modelo desenvolvido por Cardoso, et al., (2015) tem como função, auxiliar o 

planeamento dos cuidados continuados, tendo como principal objetivo a minimização de custos, mas 

respeitando os diferentes níveis de equidade. De acordo com os autores o conceito de equidade 

aplicado ao sector da saúde tem várias componentes: 

 Acesso: pacientes devem receber tratamento o mais próximo possível das suas áreas 

habitacionais;  

 Utilização: direito aos serviços mínimos, independentemente do serviço; 
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 Socioeconómico: toda a população deverá ter acesso a cuidados de saúde 

independentemente do seu rendimento monetário; 

 Geográfico: deverá haver um serviço mínimo nas diferentes áreas geográficas.  

Neste sector de atividade o planeamento de cuidados de saúde tem de ter em conta as quatro 

perspetivas de equidade, estas podem ser modeladas através de constrangimentos, à semelhança de 

Cardoso T, et al., (2015). O modelo construído pelos autores permite obter informações chave, como: 

onde e quando localizar os diferentes serviços, sua respetiva capacidade, como distribuir a capacidade 

pelos diferentes serviços e pacientes. O modelo construído foi aplicado à região da grande Lisboa, 

Portugal. Cardoso, et al., (2016), desenvolveram um modelo matemático semelhante ao anterior, porém 

este, modelou a função objetivo com base na metodologia MACBETH (Measuring Attrativeness by a 

Category-Based Evaluation Technique), esta permite atribuir pesos a cada um dos múltiplos objetivos 

considerados. Existem outros estudos cujo objetivo passa por determinar os locais onde será mais 

favorável a instalação de cuidados continuados, porém estes modelos apenas apresentam um único 

objetivo, não considerando outros fatores importantes como a incerteza, políticas em saúde, entre 

outros.  

Existem outros modelos matemáticos aplicados a outras temáticas do sector da saúde, como por 

exemplo, o planeamento de recursos humanos. Lavieri e Puterman, 2009, desenvolveram um modelo 

matemático, para prever quantas enfermeiras (os), deveriam formar e contratar, durante um período de 

20 anos. O modelo em causa foi aplicado à região de Colúmbia Britânica, Canada. O referido enquadra-

se no planeamento estratégico de recursos humanos, considerando que apresenta um longo tempo de 

planeamento. O modelo desenvolvido pelos autores pretende calcular o número de enfermeiros (as), 

que se deve formar nas universidades, para satisfazer as necessidades da região, bem como o número 

de profissionais a contratar. Este exemplo permite constatar a vasta aplicabilidade da programação 

matemática  

Existem outros estudos na área da logística hospitalar, como por exemplo, Gary Jarrett (2006) 

defende uma política just in time, JIT, no sector da saúde. Segundo este o objetivo da implementação 

do JIT passa pela melhoria do serviço prestado ao cliente, no entanto por consequência dá-se uma 

diminuição dos stocks, ou seja, uma poupança de recursos (Gary Jarrett, 2006). Desta forma, seria 

possível aumentar a competitividade dos hospitais, sem comprometer a qualidade do serviço prestado. 

O uso da metodologia JIT apresenta alguns riscos inerentes, como a falta de materiais, dado o reduzido 

nível de stock existente, ou pela falta de fornecimento de materiais. O problema referido poderá ser 

colmatado através de uma comunicação eficaz entre os hospitais e os fornecedores, prevenindo assim 

os cenários descritos (Gary Jarrett, 2006). 

Como se demonstrou anteriormente existem alguns estudos de otimização logística no sector da 

saúde. Alguns destes estudos utilizam programação matemática, à semelhança de outros sectores de 

atividade. Estes modelos têm sido amplamente utilizados no setor da saúde, no entanto existem ainda 

vários desafios. A título de exemplo, nos cuidados continuados, existe uma lacuna de estudos sobre 

modelos matemáticos aplicados a esta realidade. Este serviço apresenta alguns desafios como: 

múltiplos serviços associados a estes cuidados; efeito dos diferentes níveis de incerteza, como as 
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decisões politicas e nível do planeamento dos cuidados de saúde; efeito do custo e dos diferentes 

níveis de equidade. No sector da saúde por vezes é necessário considerar múltiplos objetivos, no 

entanto existe uma falta de desenvolvimento de modelos matemáticos com múltiplos objetivos 

aplicados ao setor da saúde (Cardoso, et al., 2015). Como se referiu ainda existe um longo caminho a 

percorrer, na otimização de recursos, no sector da saúde com recurso a programação matemática.  

3.6. Conclusões 

A crescente globalização leva a que os processos logísticos tenham tido uma maior relevância nos 

últimos anos. Inicialmente estes processos não eram considerados como relevantes na estrutura das 

empresas, dado que o custo de produção se sobrepunha aos custos logísticos. Neste contexto, torna-

se cada vez mais relevante assegurar um planeamento adequado das CA em geral.  

No sector da saúde o referido torna-se ainda mais importante, considerando que 30-40 % das 

despesas em contexto hospitalar estão relacionadas com logística e dessas 50 % poderão ser 

eliminadas perante otimização de recursos.  

Como se pôde verificar na literatura, existem três grandes tipos de CA com diferentes 

particularidades: tradicional, ciclo inverso e fechado. As CA tradicionais consideram o fluxo de 

materiais, desde as matérias primas até ao consumidor final. Ao passo que as de ciclo inverso 

consideram o fluxo de materiais entre o consumidor final e as matérias primas, ou seja, o fluxo oposto 

ao anteriormente referido. As CA de ciclo fechado consideram as sinergias das entre as duas CA 

anteriores. A cadeia logística em estudo considera o fluxo de produtos entre os fornecedores e o 

consumidor final. Assim e tendo em conta o observado na secção 3.2, o presente estudo enquadra-se 

numa cadeia de abastecimento tradicional.  

As CA apresentam diferentes níveis de planeamento, com tempo de planeamento destintos: 

estratégico, tático e por último operacional. Como se encontra referido no capítulo 2, a presente 

dissertação tem como objetivo avaliar a viabilidade ou não viabilidade do projeto de centralização de 

stock do grupo JMS. Desta forma, pode-se concluir que o presente trabalho se enquadra num nível 

estratégico/tático.  

Com base na revisão da literatura, pode-se concluir que os modelos matemáticos tem sido 

amplamente utilizado em diversos sectores de atividade, contudo o sector da saúde é exceção, isto é, 

a aplicação de modelos matemáticos para auxiliar o planeamento está muito aquém do desejado. Como 

tal, o estudo proposto pretende colmatar esta falha, através da reestruturação de uma cadeia logística 

de um grupo de saúde privada em Portugal. Este foi baseado no estudo de Salema, et al., 2010, que 

elaborou um modelo de programação matemática que permitiu localizar várias infraestruturas numa CA 

de ciclo fechado. Considerando o objetivo da tese em causa, pode-se concluir que este estudo, vem 

assim, contribuir para a aplicação de modelos matemáticos, com o intuito de otimização de recursos 

ao sector da saúde. 
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4. Modelo de Projeto e Planeamento de uma Cadeia Logística 

Neste capítulo é apresentada a metodologia desenvolvida para apoiar o projeto e planeamento da 

cadeia logística da JMS na região de Lisboa. Esta estuda o planeamento da rede de distribuição de 

produtos, através da definição dos fluxos de materiais entre o armazém central e as diferentes unidades 

hospitalares. Permite ainda, a avaliação da viabilidade financeira da centralização de stock dos 

produtos de todas as unidades do grupo. De notar que o modelo proposto tem um carácter genérico, 

podendo ser facilmente aplicado a outros problemas semelhantes. 

Nas subsecções seguintes começa-se por descrever as bases do modelo de programação 

matemática desenvolvido, onde se faz a caracterização da cadeia e se analisam as decisões a tomar. 

Segue-se a formulação matemática detalhada do modelo.  

4.1. Caracterização do problema 

O modelo proposto considera uma cadeia logística com características semelhantes à cadeia 

logística da JMS, sendo caracterizada por: 

I. Múltiplas unidades: serão consideradas todas as unidades hospitalares que 

apresentem unidades movimentadas, incluindo clínicas e hospitais;  

II. Múltiplos produtos: todos os produtos em stock nos armazéns centrais das unidades 

hospitalares serão considerados no estudo. Todavia, tendo em conta que se está a analisar 

um problema estratégico existe a necessidade de agrupar os diferentes tipos de produtos em 

categorias, por forma a reduzir a complexidade do problema, sem, todavia, perder as 

características do problema;  

III. Fornecedores: no caso a estudar, e tendo em conta a realidade da JMS, considera-se que os 

fornecedores apenas entregam os produtos no armazém central. A distribuição destes pelas 

diferentes unidades do grupo considera-se da responsabilidade do grupo JMS. 

IV. Diferentes categorias de recursos humanos que serão modelados: 

a. Fiéis de armazém: Funcionários afetos ao picking, arrumação e receção de produtos; 

b. Compradores: Funcionários responsáveis pelas notas de encomenda e faturação de 

materiais para as diferentes unidades do grupo;  

c. Transportadores: Funcionários afetos ao transporte de mercadorias entre o armazém 

central e as diferentes unidades do grupo. 

Tendo em conta a caracterização apresentada, o problema a estudar encontra-se representado na 

figura 15, onde estão ainda indicadas algumas das decisões a tomar, pelo cálculo de um conjunto de 

variáveis, que abaixo se definem. 
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Figura 15 - Esquema representativo do problema em estudo (Elaborado pelo autor, 2016). 

Onde: 

 Localização – Local a instalar o armazém central; 

  FSE’s – Fornecimentos e serviços externos - Todas as despesas, em euros, 

relacionadas com eletricidade, água, material de escritório, combustíveis, transportes, 

comunicações, limpeza, segurança, entre outros custos; 

 Ctrh – Custo, em euros, com recursos humanos; 

 Desp – Custo, em euros, com despedimentos; 

 trans – Custo, em euros, de transporte entre o armazém central e as unidades 

hospitalares; 

 Ccar – Custo, em euros, fixo associado ao veículo utilizado no transporte desde o 

armazém central; 

  Área – Área do armazém, em metros quadrados; 

 𝑥 - Fluxo de produtos entre o armazém central e as unidades hospitalares; 

 Rc - Poupança, em euros, conseguida com a redução do custo de compra dos 

produtos; 

 Rs - Poupança, em euros, conseguida com a redução do nível de stock de segurança; 

 Rah – Renda, em euros, que os gestores hospitalares estão dispostos a pagar pelo 

espaço liberto dos armazéns centrais. 

4.1.1. Decisões de planeamento 

O presente estudo pretende, assim, auxiliar decisões de planeamento a nível estratégico/tático, da 

cadeia logística do grupo JMS. Em particular, o modelo desenvolvido parte de uma superestrutura a 

nível de localizações que traduzem as várias hipóteses possíveis para a localização do/ dos armazéns 
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centrais, tendo em conta as vias de acesso a este, proximidade às unidades hospitalares e custo de 

renda por metro quadrado. Assim, irá avaliar-se quantos armazéns abrir; quais os fluxos entre os 

armazéns e as unidades hospitalares; bem como a área ocupada pelas unidades movimentadas, por 

forma a dimensionar o armazém central, para o fluxo de mercadorias em causa. O modelo a 

desenvolver permitirá assim determinar os custos associados à centralização de stock, explorando as 

alternativas que minimizem os custos, como sejam a otimização dos fluxos de outbound do armazém 

e a escolha da sua localização. Para além da minimização dos custos, é necessária a maximização 

dos benefícios associados à solução em causa. Deste modo, pretende-se a maximização da diferença 

entre os benefícios e os custos associados à centralização. 

Sabendo-se que é comum não existir abertura por parte dos fornecedores em revelar os seus custos 

de transporte (como se verifica com os fornecedores da JMS), o modelo proposto não considera os 

fluxos entre os fornecedores e o armazém central. Desta forma, apenas se considera o fluxo de 

produtos entre o armazém central e as unidades hospitalares. 

A procura dos produtos por cada unidade hospitalar poderá variar – no caso da JMS, sabe-se que 

esta procura crescerá de acordo com a sua expansão. Nesse sentido, o modelo proposto considera 

uma procura mensal, ou seja, o armazém central será dimensionado para 30 dias de atividade, período 

este ligeiramente superior aos 24 dias de stock médio da JMS. Considera-se que, no caso de uma 

descentralização, o nível de inventário de cada unidade hospitalar crescerá de acordo com o aumento 

do consumo de unidades movimentadas, por forma a manter o stock, para o mesmo número de dias 

de atividade da unidade hospitalar. No caso da centralização, recorre-se à lei da raiz quadrada 

(sugerido pela JMS (Figueiredo e Netto, 2001)), permitindo obter a proporção da redução do stock de 

segurança, no caso de uma centralização. Com base no valor do stock de segurança antes da 

centralização, será assim possível calcular este fator após a centralização com base na referida lei. Por 

último, com base na diferença entre os stocks de segurança, no caso de descentralização e 

centralização e no custo de capital, é possível calcular a poupança inerente à redução de stock.  

O transporte de mercadorias é um fator importante a considerar e representa um custo relevante no 

caso da construção de um armazém central. O custo de transporte encontra-se dividido em duas 

componentes:  

 Custo fixo considera-se os custos de seguro, leasing e recursos humanos afetos ao 

transporte. O valor do leasing inclui todas as despesas de manutenção do veículo a 

usar para distribuir os produtos pelas diferentes unidades hospitalares;  

 Custo variável considera-se o custo de combustível e portagens, ou seja, os custos 

que variam com a distância percorrida.  

Optou-se por não considerar o custo de transporte a variar com o número de unidades transportadas, 

porque neste tipo de CA as quantidades a transportar é considerável e dado nem sempre ser possível 

ter acesso a informação detalhada sobre a volumetria das várias unidades movimentadas. Nesta 

avaliação seria necessária informação sobre o volume ocupado por cada unidade movimentada e o 

volume do veículo de transporte de mercadorias a usar, por forma a determinar o número de veículos 
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a utilizar. Sendo assim, a componente custo de transporte, deverá ser calculada analisando as 

possíveis rotas entre cada uma das localizações potenciais para os armazéns centrais e as diferentes 

unidades a abastecer. Com base nessas mesmas rotas, é possível estimar o número de quilómetros 

percorridos e respetivo custo associado. A definição de rotas torna-se um aspeto importante para os 

resultados do modelo, devendo os resultados ser analisados com precaução. 

Escala temporal 

Tratando-se de um modelo estratégico/tático, existe também a necessidade de estabelecer o tempo de 

planeamento, definido em anos, ou seja, o tempo para o qual os pressupostos assumidos serão válidos. 

Como se encontra representado na figura 16, o tempo de planeamento será dividido em duas escalas 

temporais: uma escala macro (em anos), subdividida numa escala micro (em meses). Esta divisão é 

importante para traduzir diferentes tipos de decisões a tomar, como se encontra representado na figura 

16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dada a instabilidade financeira existente, considera-se uma inflação variável ao longo do tempo de 

planeamento (macro), como tal, cada ano do projeto terá a sua inflação associada.   

Com base nas decisões de planeamento, é possível calcular a diferença entre os benefícios e custos 

associados à centralização da cadeia logística. Esta estimativa será comparada com o custo da cadeia 

logística atual, permitindo retirar conclusões sobre a viabilidade económica da centralização.  

4.1.2. Objetivo  

Como referido o objetivo do problema em estudo consiste em maximizar a diferença entre os 

benefícios e os custos associados à centralização. Pretende-se, então, minimizar/maximizar as 

grandezas abaixo referidas, de forma a determinar a área e localização do armazém central: 

 Minimizar: 

o Custo, em euros, de despedimento; 

o Custo, em euros, com remunerações dos recursos humanos; 

o Custo, em euros, de renda do armazém central; 

o Custo, em euros, de transporte; 

    Macro (tempo de planeamento - anual) 

• Procura dos produtos e respetivo 
fornecimento  

Micro (mês) 

• Atualização dos Cash Flows: 
o Prémio de risco; 
o Inflação; 
o Risco do capital; 

• Crescimento da procura de cada unidade do grupo. 

Figura 16 - Esquema representativo da divisão do tempo de planeamento e sua importância. 
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o Custo, em euros, com FSE’s; 

o Custo, em euros, com o veículo de transporte de mercadorias. 

 Maximizar: 

o Beneficio, em euros, da redução do custo das mercadorias adquiridas; 

o Beneficio, em euros, da redução do nível de stock; 

o Valor, em euros, que cada gestor hospitalar está disposto a pagar pelo espaço do 

armazém central. 

Com base na caracterização da cadeia logística desenvolveu-se a seguinte formulação 

matemática para o modelo identificado. 

4.2. Formulação Matemática 

A metodologia desenvolvida é caracterizada por um conjunto de índices, conjuntos, parâmetros e 

variáveis que são utilizados na formulação da função objetivo e restrições que caracterizam o problema 

em estudo.  

O modelo desenvolvido foi implementado numa linguagem de programação genérica, General 

Algebraic Modeling System, GAMS, e resolvido através do CPLEX (versão 24.7.1) num computador 

com processador Intel Core i7 – 4750 HQ, up tp 3.2 GHz 

4.2.1. Índices e conjuntos 

Como índices/conjuntos tem-se: 

 𝑖 ∈  𝐼 – Localizações possíveis para a instalação do armazém central; 

 𝑗 ∈  𝐽 – Unidades de saúde;  

 𝑡 ∈  𝑇 – Instantes de tempo micro (meses); 

 𝑡′ ∈ 𝑇′ – Instante de tempo macro (anos); 

 𝑚 ∈  𝑀 – Tipo de produtos a considerar; 

Após a definição dos índices e conjuntos é possível definir os parâmetros associados a estes, de 

modo a proceder-se à construção do modelo. 

4.2.2. Parâmetros 

Os parâmetros traduzem os valores que o utilizador fornece ao modelo. 

 Transporte/veículo: 

o 𝑐𝑡 – Custo por quilómetro, em euros e neste inclui-se: custo com portagens e 

combustível; 

o  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖 – Distância, em quilómetros, percorrida durante um ano, da rota 

associada ao armazém 𝑖; 

o  𝑐𝑐𝑎𝑟𝑡′ – Custo anual, em euros, de leasing do veículo afeto à distribuição do 

material hospitalar entre o armazém central e as unidades no ano 𝑡′; 

o 𝑠𝑡′ – Custo, em euros, durante o ano 𝑡′, do seguro do automóvel afeto à 

distribuição dos produtos; 
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o 𝑛𝑐𝑎𝑟𝑡′ – Número de veículos afetos ao transporte de mercadorias, no ano 𝑡′; 

 Armazém: 

o 𝐹𝑆𝐸′𝑠 – Custo por metro quadrado, em euros, de FSE’s; 

o 𝑛 – Número de armazéns centrais a abrir; 

o 𝑛𝑢 - Número de armazéns existentes antes da centralização; 

o 𝑐𝑟𝑖 – Custo de renda mensal, em euros, por metro quadrado, do armazém 

central na localização 𝑖; 

o cf – Custo fixo, em euros por metro quadrado, de abertura do armazém central; 

o 𝑎𝑢𝑚𝑚 – Área necessária, em metros quadrados, para manter cada unidade 

movimentada, da categoria  𝑚, em stock no armazém central; 

 Recursos humanos: 

o 𝑓𝑎  – Número de fiéis de armazém necessários por metro quadrado; 

o 𝑡𝑡′ – Número de funcionários afetos ao transporte de mercadorias, no ano t’, 

entre o armazém central e as unidades do grupo; 

o 𝑐𝑡′ – Número de recursos humanos afetos às compras de produtos a 

considerar, no ano 𝑡′; 

o  𝑟𝑒𝑚𝑓𝑡′ – Remuneração anual, em euros, durante o ano 𝑡′, dos fiéis de 

armazém; 

o 𝑟𝑒𝑚𝑐𝑡′ – Remuneração anual, em euros, durante o ano t’, dos compradores; 

o 𝑟𝑒𝑚𝑡𝑡′ – Remuneração anual, em euros, durante o ano t’, dos transportadores; 

 Despedimentos: 

o 𝑐𝑑𝑒𝑠𝑝𝑡′ – Número de compradores a rescindir contrato, no ano 𝑡′; 

o 𝑟𝑚𝑑𝑒𝑠𝑝𝑐𝑡′ – Remuneração mensal, em euros, de um comprador, no ano 𝑡′; 

o 𝑟𝑚𝑑𝑒𝑠𝑝𝑓𝑡′ - Remuneração mensal, em euros, de um fiel de armazém, no ano 

𝑡′; 

o 𝑛𝑎𝑒 – Número médio de anos que cada funcionário se encontra efetivo;  

o 𝑙𝑣 – Segundo a lei laboral - Por cada ano de trabalho efetivo numa empresa, 

esta tem de indemnizar o trabalhador em 𝑙𝑣  do seu vencimento mensal, por 

cada ano de trabalho; 

o 𝑛𝑡𝑓𝑑 – Número total de fiéis de armazém antes da centralização. 

 Inventário/procura: 

o 𝐼𝑎𝑢𝑥𝑗 – Inventário médio, em euros, existente no armazém da unidade 

hospitalar 𝑗; 

o 𝑝𝑚,𝑗,𝑡,𝑡′ – Procura do produto, 𝑚, pela unidade hospitalar, 𝑗, no mês, 𝑡, ano, 𝑡′; 

o 𝑛𝑐𝑡′ – Número de dias que o inventário suporta o consumo sem qualquer 

abastecimento, no ano 𝑡′; 

o 𝑠𝑠𝑡′ – Número de dias de stock de segurança, no ano 𝑡′; 

o 𝑎𝑝𝑗,𝑡′ – Taxa de aumento da procura (em %) expectável da unidade hospitalar 

𝑗, no ano 𝑡′; 
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o 𝑝𝑎𝑢𝑥𝑚,𝑗,t – Procura do produto 𝑚, pela unidade hospitalar 𝑗, no mês 𝑡, durante 

o primeiro ano de atividade. 

o 𝐼𝑈𝑀𝐶𝑎𝑢𝑥𝑚,𝑖,𝑡 – Stock de segurança, em unidades movimentadas, do produto 

𝑚, armazém, 𝑖, mês 𝑡, durante o primeiro ano de atividade. 

o 𝑎𝑖𝑡′ - Crescimento, em percentagem, do stock de segurança, por ano 𝑡′ . 

 Poupanças/taxas: 

o 𝑟𝑝𝑓𝑡′ – Percentagem da redução da despesa com produtos, com a existência 

de um único ponto de entrega, por ano 𝑡′; 

o 𝑐𝑡𝑐𝑡′ – Custo total, em euros, por ano t’, com a compra de diferentes tipos de 

produtos; 

o 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑡′– Weigth average cost of capital, no ano 𝑡′; 

o 𝑟𝑎ℎ𝑗,𝑡′ - Valor, em euros, que cada gestor do hospital, 𝑗, estaria disposto a 

pagar no ano, 𝑡′, pelo espaço do armazém central; 

o 𝑡𝑖𝑡′ – Taxa de inflação (em %) considerada em cada ano 𝑡′; 

o 𝐵𝑖𝑔𝑀 – Constante definida pelo utilizador do modelo para restringir variáveis 

do modelo. 

Após a definição dos parâmetros é necessário passar-se à definição das variáveis. 

4.2.3. Variáveis 

No modelo consideram-se vários tipos de variáveis:  

 Continuas: 

o 𝑎𝑟𝑒𝑎_𝑎𝑢𝑥𝑖,𝑡,𝑡′- Área, em metros quadrados, necessária para o armazém 

central, na localização, 𝑖, no mês, 𝑡, e ano, 𝑡′; 

o 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖 – Área, em metros quadrados, do armazém, na localização 𝑖; 

o 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑡′ – Custo, em euros, do transporte de mercadorias entre o armazém 

central e as unidades hospitalares, no ano, 𝑡′;  

o  𝐷𝑒𝑠𝑝𝑡′ – Custo de despedir recursos humanos efetivos, no ano, 𝑡′; 

o 𝑛𝑓𝑎𝑐 – Número de fiéis de armazém a contratar; 

o 𝑐𝑡𝑟ℎ𝑡′ – Custo por ano, 𝑡′, em euros, com recursos humanos; 

o  𝑐𝑡𝑐𝑎𝑟𝑡′ – Custo, em euros, durante o ano, 𝑡′, com o(s) veículo(s) de transporte 

de mercadorias. 

o 𝐼𝐷𝑗,𝑡′ - Stock médio, em euros, no caso da descentralização, na unidade, 𝑗, e 

ano, 𝑡′; 

o 𝐼𝐷𝑠𝑒𝑔𝑗,𝑡′ - Stock médio de segurança, em euros, no caso da descentralização, 

na unidade, 𝑗, e ano, 𝑡′; 

o 𝐼𝐶𝑠𝑒𝑔𝑖,𝑡′  - Stock de segurança médio, em euros, no caso da centralização, no 

armazém, 𝑖, ano, 𝑡′; 

o 𝑥𝑚,𝑖,𝑗,𝑡,𝑡′ – Fluxo de produtos do tipo 𝑚, entre o armazém central, 𝑖, a unidade 

hospitalar, 𝑗, no mês, 𝑡, e ano, 𝑡′. 
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o 𝐼𝑚,𝑖,𝑡,𝑡′ – Stock de segurança, em unidades movimentadas, do produto, 𝑚, no 

armazém, 𝑖, no mês, 𝑡, e ano, 𝑡′; 

o 𝐹𝑚,𝑖,𝑡,𝑡′ - Fornecimento de produtos, 𝑚, no armazém, 𝑖, mês, 𝑡, e ano, 𝑡′. 

 Binárias: 

o 𝑎𝑖 – Define a abertura/ não abertura do armazém na localização, 𝑖, isto é 1 se 

o armazém abre na localização 𝑖, 0 caso contrário. 

Com base na definição das variáveis e parâmetros é possível passar-se à formulação 

matemática do modelo.  

4.2.4. Equações 

Com base no objetivo e características do problema a estudar definem-se de seguida a função 

objetivo e as restrições do modelo. 

4.2.4.1. Função objetivo 

A função objetivo descreve a função que compreende todos os custos e benefícios envolvidos no 

problema em estudo, dada pela equação [1]. 

𝑀𝑎𝑥  𝑧 = 𝑏 − 𝑐 [1] 

Nesta pretende-se maximizar a diferença entre os benefícios, 𝑏 e os custos, 𝑐, dados pelas 

equações [1a] e [1b], respetivamente. De seguida, começa-se por detalhar o cálculo dos benefícios, 

seguindo-se a descrição do cálculo dos custos. 

𝑏 = ∑ 𝑟𝑝𝑓𝑡′×𝑐𝑡𝑐𝑡′×
1

∏ (1 + 𝑡𝑖𝑡′)𝑡′

+ ∑ 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑡′×((∑ 𝐼𝐷𝑠𝑒𝑔𝑗,𝑡′) − ∑ 𝐼𝐶𝑠𝑒𝑔𝑖,𝑡′

𝑖

)

𝑗𝑡′𝑡′

×
1

∏ (1 + 𝑡𝑖𝑡′)𝑡′

+ ∑ ∑ 𝑟𝑎ℎ𝑗,𝑡′×
1

∏ (1 + 𝑡𝑖𝑡′)𝑡′
𝑗𝑡′

  

[1a] 

A equação [1a] representa alguns dos benefícios, como: contratual entre o prestador de cuidados 

de saúde (de acordo com o caso de estudo apresentado no capitulo seguinte, será a JMS) e os 

fornecedores, para a redução do preço dos produtos; redução do nível de stock; valor que cada gestor 

hospitalar estará disposto a pagar pelo espaço do atual armazém central das unidades hospitalares. 

Passar-se-á a enumerar as equações necessárias para o calculo do inventário de segurança, antes e 

depois da centralização. Todos os benefícios foram atualizados para o ano de abertura do armazém 

central.  

 Inventário 

Uma das vantagens da centralização de stocks, é a redução do stock de segurança. Nas equações 

[1a1], [1a2] e [1a3], apresentam-se as equações que permitirão calcular o nível de stock com/ sem 

centralização.  

𝐼𝐷𝒋,𝒕′ = 𝐼𝑎𝑢𝑥𝑗×𝑎𝑝𝑗,𝑡′, ∀ 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑡′ ∈ 𝑇′ [1a1] 

No caso da descentralização, a equação [1a1] permite calcular o nível de stock, em euros, no futuro, 

para cada unidade hospitalar 𝑗, com base nos níveis de stock atuais e no aumento da procura de 
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unidades movimentadas, por cada unidade hospitalar, 𝑗, e ano, 𝑡′. Desta forma, permitirá calcular o 

nível de stock futuramente necessário, para o mesmo número de dias de atividade das unidades 

hospitalares, apesar do crescimento da procura. 

𝐼𝐷𝑠𝑒𝑔𝑗,𝑡′ =
𝐼𝐷𝑗,𝑡′

𝑛𝑐𝑡′

×𝑠𝑠𝑡′, ∀ 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑡′ ∈ 𝑇′ 
[1a2] 

 

No caso da descentralização, a equação [1a2] permite calcular o stock de segurança de cada 

unidade hospitalar, 𝑗, no ano, 𝑡′. O nível de stock médio, 𝐼𝐷𝑗,𝑡′, permite sustentar a atividade hospitalar 

durante, 𝑛𝑐𝑡′, dias. Com base na divisão de 𝐼𝐷𝑗,𝑡′, por 𝑛𝑐𝑡′, obteve-se o stock médio, em euros, 

necessário para sustentar cada dia de atividade hospitalar, que multiplicado pelo número de dias do 

stock de segurança, obtém-se assim, o valor, em euros, correspondente ao stock de segurança de 

cada unidade hospitalar, 𝑗. 

𝐼𝐶𝑠𝑒𝑔𝑡′ = ∑ 𝐼𝐷𝑠𝑒𝑔𝑗,𝑡′ × 
√𝑛

√𝑛𝑢
𝑗

, ∀ 𝑡′ ∈ 𝑇′ 
[1a3] 

A equação [1a3] permite calcular o stock de segurança, no caso da centralização, com base na lei 

da raiz quadrada (sugerido pela JMS, Figueiredo e Netto, 2001). Segundo esta lei a redução do stock 

baseia-se no nível do stock de segurança antes da centralização e no número de armazéns antes e 

depois da centralização. Desta forma, é possível obter o valor aproximado deste tipo de stock em caso 

de centralização.  

A equação [1b] permite calcular o custo total da centralização: 

𝑐 = ∑ 𝑐𝑎𝑖×
1

(𝑡𝑖1 + 1)
𝑖

+ ∑ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑡′×
1

∏ (1 + 𝑡𝑖𝑡′)𝑡′
𝑡′

+ ∑ ∑ 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖×𝑐𝑟𝑖×12×
1

∏ (1 + 𝑡𝑖𝑡′)𝑡′

+  ∑ ∑ 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖×𝐹𝑆𝐸×
1

∏ (1 + 𝑡𝑖𝑡′)𝑡′
𝑖𝑡′𝑖𝑡′

+ ∑(𝑐𝑡𝑟ℎ𝑡′ + 𝑐𝑐𝑎𝑟𝑡′ + 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑡′)×
1

∏ (1 + 𝑡𝑖𝑡′)𝑡′
𝑡′

 

[1b] 

 

Nesta encontram-se compreendidos os custos de: abertura do armazém central; transporte dos 

produtos entre os armazéns centrais a considerar e as unidades do grupo; renda dos armazéns; 

recursos humanos; veículo de transporte de mercadorias; seguro; despedimentos. Todos os custos 

referidos encontram-se atualizados para o ano de abertura da CA. 

 

 Custo de transporte 

O custo de transporte é calculado através da equação auxiliar [1b1]. 

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑡′ =  ∑ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖×𝑎𝑖×𝑐𝑡

𝑖

 ∀ 𝑡′ ∈ 𝑇′ [1b1] 
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Esta considera o custo de transporte das mercadorias entre os armazéns centrais e as diferentes 

unidades do grupo. Neste considerou-se a distância percorrida em cada rota entre os potenciais 

armazéns centrais e as unidades do grupo. Os valores considerados foram multiplicados pelo custo de 

transporte, por quilómetro, de modo a obter o custo total de transporte para cada ano 𝑡′.  

 Custo com recursos humanos 

Os custos com recursos humanos são calculados, através da equação [1b2] e [1b3]. 

𝑛𝑓𝑎𝑐 = ∑(𝑓𝑎×𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖

𝑖

)  [1b2] 

 

𝑐𝑡𝑟ℎ𝑡′ = 𝑐𝑡′×𝑟𝑒𝑚𝑐𝑡′ + 𝑟𝑒𝑚𝑓𝑡′×𝑛𝑓𝑎𝑐 + 𝑡𝑡′×𝑟𝑒𝑚𝑡 𝑡′  ∀ 𝑡′ ∈ 𝑇′ 

 

[1b3] 

 

A equação [1b2] permite calcular o número de fiéis de armazém a contratar mediante a área do 

armazém central. A equação [1b3] permite calcular os custos totais com remunerações de todos os 

recursos humanos, tendo em conta o seu número e respetivos vencimentos, durante o ano 𝑡′. 

 Custo com despedimento 

O projeto de centralização irá diminuir o número de recursos humanos afetos necessários. O custo 

com as indeminizações de despedimento é calculado através da equação [1b4]. 

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑡′ = 𝑙𝑣×𝑛𝑎𝑒×(𝑐𝑑𝑒𝑠𝑝𝑡′×𝑟𝑚𝑑𝑒𝑠𝑝𝑐𝑡′ + (𝑛𝑡𝑓𝑑 − 𝑛𝑡𝑓𝑎𝑐)×𝑟𝑚𝑑𝑒𝑠𝑝𝑓𝑡′), ∀ 𝑡′ ∈ 𝑇′ [1b4] 

 

Esta calcula o custo no ano 𝑡′ associado às indeminizações, por rescisão de contrato. Estas têm em 

conta o número de anos de serviço, remuneração mensal de cada tipo de funcionário e a lei laboral em 

vigor.  

 Custo com veículo 

São considerados todos os custos fixos associados ao veículo de transporte de mercadorias, este 

custo é dado pela equação [1b5]. 

𝑐𝑡𝑐𝑎𝑟𝑡′ = (𝑛𝑐𝑎𝑟𝑡′×(𝑐𝑐𝑎𝑟𝑡′ +  𝑠𝑡)), ∀ 𝑡′ ∈ 𝑇′ [1b5] 

Nesta considerou-se os custos fixos (seguro e leasing) e o número de veículos de transporte de 

mercadorias a considerar. 

 Custo de abertura 

O custo de abertura do armazém central é dado pela equação [1b6]. 

𝑐𝑎𝑖 = 𝑐𝑓×𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 [1b6] 

O custo de abertura depende da área do armazém central, como tal procede-se à multiplicação 

deste fator pelo custo de abertura, em euros, por metro quadrado. 
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4.2.4.2. Restrições 

É necessário definir um conjunto de equações que descrevem o problema a estudar agrupados em 

grandes grupos. Assim tem-se:  

 Área 

No cálculo da área começa-se por calcular a equação [1c1], obtendo-se a área do armazém 

necessária para manter os produtos em stock durante 30 dias. Esta equação calcula a área necessária 

em cada mês, de cada ano, obtendo-se assim, diferentes áreas para cada mês, de cada ano. É 

necessário determinar posteriormente a área do armazém a instalar (a qual deverá ser definida no 

primeiro mês do primeiro ano, mantendo-se constante ao longo do período de planeamento), ver 

equação [1c3]. 

𝑎𝑟𝑒𝑎_𝑎𝑢𝑥𝑖,𝑡,𝑡′ = ∑ ∑ 𝑎𝑢𝑚𝑚 ∗ 𝑥𝑚,𝑖,𝑗,𝑡,𝑡′ ∀ 𝑖 ∈  𝐼, 𝑡 ∈  𝑇, 𝑡′ ∈  𝑇′

𝑚 𝜖 𝑀𝑗 𝜖 𝐽

 [1c1] 

 

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖 ≥  𝑎𝑟𝑒𝑎𝑎𝑢𝑥 𝑖,𝑡,𝑡′, ∀ 𝑖 ∈  𝐼, 𝑡 ∈  𝑇, 𝑡′ ∈  𝑇′ [1c2] 

A equação [1c2] permite, assim, obter a área necessária para manter os produtos em stock. Esta 

equação escolhe a maior área obtida na equação [1c1]. Ao escolher a maior área permite que não haja 

constrangimentos no armazenamento dos produtos, mantendo-se a área constante durante todo o 

período do projeto. 

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖  ≤ 𝐵𝑖𝑔𝑀×𝑎𝑖 , ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 [1c3] 

A equação [1c3] define que a área de um armazém 𝑖 só toma o valor positivo se o armazém for 

instalado.  

 Fluxo de materiais 

𝑝𝑚,𝑗,𝑡,𝑡′ = 𝑝𝑎𝑢𝑥𝑚,𝑗,𝑡×𝑎𝑝𝑗,𝑡′  ∀ 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑡′ ∈ 𝑇′ [1c4] 

𝐼𝑚,𝑖,𝑡,𝑡′ = 𝐼𝑈𝑀𝐶𝑎𝑢𝑥𝑚,𝑖,𝑡×𝑎𝑖𝑡′ ∀ 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑡′ ∈ 𝑇′ [1c5] 

A equação [1c4] permite determinar a evolução da procura dos diferentes tipos de produtos, 𝑚, pelas 

unidades hospitalares, 𝑗, no mês, 𝑡, ano, 𝑡′. Na mesma logíca, a equação [1c5] permite calcular o stock 

de segurança centralizado, para cada tipo de produto, 𝑚, armazém, 𝑖, mês, 𝑡, ano, 𝑡′. 

𝐹𝑚,𝑖,𝑡,𝑡′ + 𝐼𝑚,𝑖,𝑡−1,𝑡′ =  𝐼𝑚,𝑖,𝑡,𝑡′ +  ∑ 𝑥𝑚,𝑖,𝑗,𝑡,𝑡′

𝑗

, , ∀ 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑡′ ∈ 𝑇′  [1c6] 

A equação [1c6] considera que os produtos fornecidos, mais o stock transitado do mês anterior, terá 

de ser igual ao stock do mês seguinte mais a procura de cada unidade hospitalar. Esta equação de 

balanço é válida para cada produto, 𝑚, armazém, 𝑖, mês, 𝑡, ano, 𝑡′. 

. 

∑ ∑ 𝑥𝑚,𝑖,𝑗,𝑡,𝑡′ ≤ 𝐵𝑖𝑔𝑀×𝑎𝑖  ∀  𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑡′ ∈ 𝑇′

𝑗𝑚

 [1c7] 

A equação [1c7], permite restringir a ocorrência de fluxos no caso em que o armazém, 𝑖, não exista.  
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∑ 𝑥𝑚,𝑖,𝑗,𝑡,𝑡′ = ∑ 𝑝𝑚,𝑗,𝑡,𝑡′ ∀ 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑡′ ∈ 𝑇′

𝑗𝑖

 [1c8] 
 

A equação [1c8] garante que os produtos que saem dos armazéns centrais, 𝑖, satisfazem a procura 

de todas as unidades 𝑗. 

 Transporte 

𝑡𝑡′ = 𝑛𝑐𝑎𝑟𝑡′ ∀ 𝑡′ ∈ 𝑇′ [1c9] 
A equação [1c9] garante que cada veículo de transporte de mercadorias tem um recurso humano 

para o operar. 

 Número de armazéns centrais 

∑ 𝑎𝑖

𝑖

≤ 𝑛, 𝑛 ≥ 1 [1c10] 

A equação [1c9] restringe o número de armazéns centrais a abrir. 𝑎𝑖 é uma variável binária, ou seja, 

para cada 𝑖, atribui o valor de 1, no caso de abertura do armazém na localização 𝑖, e 0 caso não se dê 

a abertura do armazém na localização 𝑖. A soma da variável binária 𝑎𝑖 terá de ser menor ou igual a 𝑛, 

sendo 𝑛 o número de armazéns centrais a abrir.  
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5. Caso de estudo 

No presente capítulo apresentam-se os resultados da aplicação do modelo desenvolvido ao caso 

de estudo. ou seja, à cadeia logística da JMS. Foram estudados diversos cenários com o objetivo de 

analisar diversas alternativas dentro do problema em estudo. Um primeiro cenário envolveu a 

localização de um armazém central na zona de Lisboa, o qual abastece as diferentes unidades 

hospitalares em Lisboa. De seguida considerou-se ainda a possibilidade de abertura de novos hospitais 

CUF em diferentes pontos do país, e foi analisada a centralização da cadeia nesta situação. Para o 

primeiro cenário foi ainda realizada a análise de sensibilidade aos parâmetros mais críticos do problema 

em estudo a fim de avaliar e discutir a robustez dos resultados obtidos. 

Neste sentido, o presente capítulo divide-se em: 

Secção 5.1, Dados e pressupostos; 

Secção 5.2, Definição de Cenários; 

Secção 5.3, Cenários: análise comparativa de resultados; 

Secção 5.4, Análise de sensibilidade; 

Secção 5.5, Análise e discussão de resultados. 

5.1. Dados e pressupostos 

Na tabela 2 encontra-se um resumo de todos os dados utilizados no modelo, o modo de recolha 

utilizado e a caracterização dos diferentes dados.  

Tabela 2 - Resumo dos dados utilizados no modelo, modo de recolha, e caracterização 

Dados Modo de recolha Caracterização 

Produtos e 

unidades 

hospitalares 

 

 

Produtos Fornecido pela JMS Produtos, 𝑚, a considerar no estudo 

Procura inicial Fornecido pela JMS Procura dos diferentes tipos de produtos, 𝑚, 

pelas unidades hospitalares, 𝑗, no ano zero. 

Unidades 

hospitalares 

Fornecido pela JMS Unidades hospitalares, 𝑗, a considerar 

Stock de 

segurança 

Fornecido pela JMS Stock de segurança, em euros e em 

unidades movimentadas antes da 

centralização 

Recursos 

humanos 

 

Remunerações Fornecido pela JMS Custo, em euros, com remuneração anual 

de cada tipo de funcionário 

Recursos 

humanos 

Revisão da literatura e 

fornecido pela JMS 

Número de recursos humanos por tipo de 

função 

Despedimento Fornecido pela JMS Custo, em euros, de despedimento de 

recursos humanos 

Armazém 

 

Custo de 

Abertura 

Fornecido pela JMS Custo, em euros, por metro quadrado, de 

adequação do armazém central às suas 

funções 
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Dados Modo de recolha Caracterização 

Localização Estimativa do autor, 

com consenso da 

JMS 

Possíveis localizações dos armazéns 

centrais a considerar 

Procura Fornecido pela JMS Estimativa do aumento da procura de 

unidades movimentadas do tipo, 𝑚, pela 

unidade CUF, 𝑗, no mês, 𝑡, e ano 𝑡′ 

Renda - 

centralização 

Benchmarket com 

consenso da JMS 

Custo, em euros, de renda nas possíveis 

localizações para os armazéns centrais, por 

metro quadrado 

FSE’s Estimativa com 

recurso a dados da 

JMS 

Custo, em euros, de FSE’s por metro 

quadrado 

Transporte 

 

Custo de 

transporte por 

quilómetro 

Estimativa com dados 

fornecidos pela JMS 

Estimativa do custo de combustível e 

portagens, por quilómetro percorrido 

Custo de leasing 

do veículo 

Fornecido pela JMS Custo anual do veículo afeto à distribuição, 

incluindo a sua manutenção 

Seguro do 

veículo 

Fornecido pela JMS Custo, em euros, anual de seguro do 

veículo de transporte de mercadorias 

Distância 

percorrida 

Estimativa do autor Distância, em quilómetros, necessária 

percorrer para a distribuição de produtos, 

associado ao armazém 𝑖 

Tempo de 

planeamento 

Número de anos 

do projeto 

Definido pelo autor, 

com consenso JMS 

Número de anos, 𝑡′, do projeto 

Número de 

meses 

Fornecido pela JMS Número de meses, 𝑡, a considerar 

Taxas 

 

 

Inflação Fornecido pela JMS Taxa de inflação, em percentagem, 

expectável em cada ano 𝑡′ 

Aumento da 

procura 

Fornecido pela JMS Taxa de aumento da procura, em 

percentagem, de unidades movimentadas 

por unidade CUF, 𝑗, no ano 𝑡′ 

WACC(Weigth 

Average Cost of 

Capital) 

Fornecido pela JMS Este corresponde ao custo de capital para a 

JMS, em percentagem. 

 

5.1.1. Produtos e unidades hospitalares 

É necessário ter-se em conta quais os produtos em estudo, suas particularidades e número de 

unidades movimentadas em cada um dos hospitais do grupo. O estudo irá incidir nas unidades do grupo 

JMS na região de Lisboa, como tal é necessário defini-las, bem como associá-las ao consumo dos 

produtos em estudo. 
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Produtos 

Como se encontra referido no capítulo 2, a JMS tem os seus produtos organizados em diferentes 

categorias. Em cada uma das categorias encontram-se materiais distintos, no entanto estes são 

agrupados em: hotelaria, consumo clínico, administrativo e rouparia. Deste modo, no presente estudo 

serão consideradas estas quatro categorias de produtos. No entanto, a JMS ainda se encontra numa 

fase de levantamento de dados acerca da rouparia, como tal não possui dados sobre o número de 

unidades movimentadas consumidas. A fim de ter este produto em conta no estudo, à área obtida pelo 

modelo somar-se-á a área total afeta à rouparia dos hospitais do grupo. No entanto, com a centralização 

não se terá em conta a redução do stock de segurança deste produto, pelos motivos anteriormente 

descritos. 

Procura inicial 

Cada produto apresenta uma procura mensal, por cada unidade hospitalar a considerar. Este dado, 

encontra-se no anexo II e corresponde às procuras do ano anterior a este estudo, ou seja, entre os 

anos de 2015 e 2016. 

Unidades hospitalares 

No estudo consideram-se todas as unidades hospitalares do grupo JMS na região de Lisboa: dois 

hospitais de grandes dimensões (Hospital CUF Descobertas, Infante Santo); três hospitais de média 

dimensão (Hospital CUF Torres Vedras, Cascais e Santarém); seis clinicas (Clínica CUF Alvalade, 

Belém, São Domingos de Rana, Miraflores, Mafra e Sintra). Os hospitais de maiores dimensões são 

aqueles que apresentam um maior número de unidades movimentadas, seguido dos hospitais de médio 

porte e por último as clínicas do grupo. 

Stock de segurança 

Corresponde ao stock para um determinado número de dias de atividade da empresa. No caso da 

JMS, a principal função deste é manter o nível de atividade das unidades hospitalares, quando existem 

atrasos no fornecimento de materiais, ou outros constrangimentos que afetem o abastecimento das 

unidades hospitalares. Neste estudo avalia-se o stock de segurança de duas formas:  

 Unidades movimentadas: com o objetivo de completar a equação dos fluxos de 

mercadorias (anexo III, tabela C); 

 Euros: com o objetivo de calcular o benefício monetário obtido pela redução do stock 

de segurança (anexo III, tabela D). 

Considerou-se que o nível de stock de segurança se iria manter estável ao longo do ano, sofrendo 

variações de acordo com o crescimento da procura das unidades hospitalares. No anexo II e III pode-

se observar a procura mensal de unidades movimentadas, bem como o valor, em euros, do stock da 

JMS. Tendo em conta que o stock médio do armazém central de cada unidade hospitalar do grupo, é 

de 24 dias de atividade, calcula-se o valor do stock por cada dia de atividade, e assim é possível obter 

o valor deste para quatro dias de atividade – stock de segurança (Fornecido pela JMS). Usando uma 
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lógica semelhante, é possível calcular o número de unidades movimentadas do stock de segurança, 

com base numa média diária da procura de produtos. Tendo em conta o descrito é possível calcular o 

stock de segurança em euros e unidades movimentadas antes da centralização. Assim é possível obter 

o stock de segurança após a centralização, com base na lei da raiz quadrada (sugerido pela JMS, 

Figueiredo e Netto, 2001). Esta lei afirma que a centralização de stock leva a uma diminuição do stock 

de segurança da ordem de, 
√𝑚

√𝑛
, sendo 𝑚 o número de armazéns após a centralização e 𝑛 o número de 

armazéns antes da centralização.  

5.1.2. Recursos humanos 

São necessários diferentes recursos humanos para diferentes funções no armazém central. Neste 

estudo considerou-se que são necessários fiéis de armazém, compradores e transportadores. Cada 

tipo de funcionário apresenta diferentes níveis de responsabilidades, sendo a sua remuneração 

adequada a este facto. Dado que a construção do armazém central levará à otimização de vários 

processos haverá um conjunto de pessoas a rescindir contrato, os quais neste momento encontram-se 

nos armazéns centrais das unidades hospitalares do grupo. 

Fiéis de armazém  

 São os funcionários afetos às atividades no armazém central, como por exemplo, o picking de 

produtos, sua arrumação e conferência. De acordo com a literatura, em média é necessário 0.01 fiéis 

de armazém, por cada metro quadrado do armazém central (Arup, 2001). Este valor foi apresentado à 

JMS que preferiu ter uma atitude mais conservadora.  Assim, a JMS pretende que a cada 10 fiéis de 

armazém, haja adicionalmente dois funcionários: um para cobrir os 22 dias úteis de férias e outro para 

casos de não comparência de funcionários/ assegurar que nada falha por falta de recursos humanos. 

Desta forma, sobre o valor de 0.01 fiéis de armazém por metro quadrado, adicionou-se um buffer de 

20 % (Fornecido pela JMS), de modo a contemplar o anteriormente referido.  

Compradores  

São os funcionários cuja principal função é conferir os material requirement planning, MRP’s, de 

cada produto e procedem às notas de encomenda, quando o MRP é inferior a um dado nível. Estes 

funcionários também estão afetos à faturação dos produtos, aquando a sua chegada às unidades do 

grupo JMS. Estes lidam com os vários tipos de materiais: material de bloco operatório e todos os 

materiais considerados no estudo. Com a centralização e segundo a JMS é expectável que um 

funcionário divida o seu tempo entre as encomendas de bloco operatório e a dos materiais incluídos no 

estudo. Desta forma, apenas ter-se-á 0.5 funcionário afeto aos materiais a centralizar. 

Transportador  

Funcionário afeto ao transporte de mercadorias entre o armazém central e as diferentes unidades 

hospitalares do grupo. Estima-se que bastará um funcionário para executar as diferentes rotas definidas 

(Fornecido pela JMS, 2016).  
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Remunerações 

São considerados todos os custos relacionados com os recursos humanos necessários para as 

diferentes atividades na JMS. No cálculo do custo referido é tido em conta que cada funcionário tem 

uma remuneração mensal equivalente a 14 meses, ou seja, 12 meses do ano mais o subsídio de férias 

e natal. À remuneração referida ainda acresce, sobre o vencimento base (Fornecido pela JMS, 2016): 

valor de 23 % de Segurança Social; 4 % de fundo de compensação e seguro de acidentes no trabalho. 

As funções referidas requerem diferentes responsabilidades, como tal um nível remuneratório 

distinto. Na tabela 3, encontram-se as diferentes remunerações e custos para a empresa (Fornecido 

pela JMS, 2016). 

Tabela 3 - Dados referentes aos recursos humanos a considerar: remunerações, encargos que cada um representa 

para a JMS (Fornecido pela JMS). (F.a – fiéis de armazém; T – transportadores; C – compradores.) 

 Remuneração. 

Base  (€) 

Segurança 

social 23 % 

(€) 

Fundo de 

compensação 

+ Seguro, 4% 

(€) 

Custo (€) mensal 

por pessoa 

Custo (€) anual por 

pessoa 

F.a 665 152.95 26.6 844.55 11 823.7 

T 750 172.5 30 952.5 13 335.0 

C 1006 231.38 40.24 1277.62 17 886.7 

 

Despedimentos 

Como referido o projeto de centralização levará ao despedimento de recursos humanos, 

considerando o aumento de eficiência de processos. Parte dos recursos humanos a despedir 

encontram-se efetivos na JMS há vários anos. Desta forma, é necessário contabilizar as 

indeminizações de despedimento. O valor desta depende do número de anos efetivo na empresa, 

ordenado base e lei laboral. Considerou-se que cada funcionário está efetivo na JMS há 15 anos e que 

a lei laboral obriga a pagar 1.5 vezes o ordenado, por cada ano de serviço (Fornecido pela JMS). Os 

funcionários a despedir serão um comprador e um número a determinar de fiéis de armazém. Na tabela 

4 encontra-se o valor a pagar por cada funcionário despedido. 

Tabela 4 – Dados referentes aos despedimentos no caso de uma centralização (Fornecido pela JMS). (Nº - número) 

 Nº de anos de serviço Indeminização (€) por 

ano de serviço  

Total (€) de indeminização 

por trabalhador 

Fiéis de armazém 15 1 226.92  18 403.87 

Compradores 15 1 856.07 27 841.05 
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5.1.3. Armazém  

O armazém central apresenta vários custos relacionados com a sua atividade, teve-se em 

consideração vários pressupostos, que se encontram descritos seguidamente. 

Abertura 

Consideram-se todas as despesas inerentes à aquisição de vários materiais necessários à abertura 

do armazém central, como por exemplo, as racks, onde se encontram os produtos em stock. Para além 

da aquisição dos materiais considerou-se também os custos com obras nas infraestruturas, por forma 

a adapta-las às suas futuras funções. O custo referido depende do estado do armazém, porém para 

manter os produtos em stock é necessário um sistema de refrigeração e controlo de humidade, que 

representa um custo muito significativo. A JMS estima gastar cerca de 150 €/𝒎𝟐, com obras no 

armazém a arrendar. 

Localizações 

Um dos principais objetivos do estudo consiste em definir o local onde se deverá construir o 

armazém central. Desta forma, é necessário ter em consideração possíveis localizações. Para o efeito 

teve-se em conta diversos fatores, como: as vias de acesso entre o armazém central e as diferentes 

unidades CUF; proximidade aos hospitais que apresentam um maior número de unidades 

movimentadas. Obteve-se assim, 4 possíveis localizações, que se encontram representadas na figura 

17:  

 Telheiras (representado por 1, na figura 17) – Encontra-se próximo do nó da segunda circular e o 

IP7; 

 Poço do Bispo (representado por 2, na figura 17) – Dada a proximidade do Hospital CUF 

Descobertas; 

 Sacavém (representado por 3, na figura 17) – Dada a proximidade com a A1, segunda circular e 

Hospital CUF Descobertas; 

 Alcântara-mar (representado por 4, na figura 17) – Dada a proximidade com o Hospital CUF 

Infante Santo e IP7;   
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Figura 17 – Mapa da região da grande Lisboa, com a representação das diferentes hipóteses de armazéns centrais a 

considerar. 1 – Telheiras; 2 – Poço do Bispo; 3 – Sacavém; 4 – Alcântara-mar. 

Renda 

A JMS considera que o armazém central será alugado, mediante uma renda mensal. As diferentes 

localizações do armazém apresentam diferentes valores de renda por metro quadrado, considerando 

a região. Este valor foi obtido através de um benckmarket, com base em várias pesquisas online, no 

qual obteve-se consenso da JMS, os valores encontram-se assim representados na tabela 5. 

Tabela 5 – Renda por metro quadrado, considerando as diferentes regiões de implantação do armazém central. 

Telheiras Alcântara Sacavém Poço do Bispo 

6 €/𝒎𝟐 5 €/𝑚2 3.5 €/𝑚2 4 €/𝑚2 

 

Dimensão 

A dimensão do armazém depende do número de unidades movimentadas que estarão em stock. 

Para dimensionar o armazém calculou-se a área ocupada por cada tipo de unidade movimentada. 

Ainda se considerou a medição da área ocupada por cada unidade movimentada, contudo esta não 

seria viável, considerando os milhares de unidades movimentadas em estudo. Uma vez que os 

fornecedores dos materiais também não disponibilizam informação sobre a área ocupada por cada tipo 

de unidade movimentada, procedeu-se a uma aproximação. De todos os armazéns centrais atualmente 

existentes nas unidades do grupo JMS, o que apresenta o melhor layout, permitindo uma maior 

eficiência dos processos, é o armazém central do Hospital CUF Cascais. Desta forma, procedeu-se à 

4 

1 

2 

3 
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divisão da área do armazém central do Hospital CUF Cascais, afeta a cada tipo de material, pelo 

número de unidades movimentadas que se encontram em stock. Obtiveram-se assim, os valores 

apresentados na tabela 6. 

Tabela 6 – Área, 𝑚2, ocupada por cada unidade movimentada em stock (Calculo efetuado com dados da JMS). 

Hotelaria Consumo Clínico Administrativo 

0.00065 𝒎𝟐/𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒗𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒂 0.00015 𝑚2/

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 

0.00038 𝑚2/

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 

Com base no número de unidades movimentadas consumidas em cada mês, por unidade hospitalar, 

durante o ano anterior a este estudo, é possível extrapolar o número de unidades movimentadas 

futuras. Esta estimativa baseia-se no crescimento expectável de cada unidade hospitalar do grupo JMS. 

Pressupôs-se que esse crescimento se irá refletir diretamente no consumo de unidades movimentadas, 

de forma igual para os diferentes tipos de produtos. Assim, com o número de unidades movimentadas 

futuras, é possível estimar a área necessária para manter os produtos em stock, através da 

multiplicação das unidades movimentadas pelos valores da tabela 6. Considerou-se a procura e 

respetivo fluxo de produtos mensal e como tal pressupôs-se que o armazém central terá capacidade 

para manter um nível de stock de 30 dias de atividade, sendo este valor muito similar ao atualmente 

praticado pelo grupo.  

Após a multiplicação referida, é possível obter a área do armazém central necessária para manter 

o stock em cada mês de cada ano. Por sua vez, escolhe-se a maior área nos cinco anos referidos, por 

forma a não haver constrangimentos de espaço durante o tempo de planeamento.  

Como já foi referido anteriormente, não existem dados sobre as unidades movimentadas da 

rouparia, e como tal o modelo desenvolvido no capítulo 4 apenas é válido para os produtos de consumo 

clínico, administrativo e hotelaria. Contudo, é necessário abranger todos os tipos de produtos, logo, à 

área calculada pelo modelo somar-se-á a área atual da rouparia dos hospitais do grupo, que se 

encontra na tabela 7. Apenas se terá em conta a rouparia dos hospitais, porque as clínicas não 

apresentam este serviço.  

Tabela 7 – Área, em metros quadrados, atualmente afeta à rouparia nos hospitais da JMS (Fornecido pela JMS). (HCIS 

– Hospital CUF Infante Santo; HCD – Hospital CUF Descobertas; HCC – Hospital CUF Cascais; HCTV – Hospital CUF 

Torres Vedras; HCS – Hospital CUF Santarém) 

 HCIS HCD HCC HCTV HCS Total 

Área, 𝒎𝟐, rouparia 25 45 15 15 10 110 

Assim, ter-se-á de acrescentar à secção das restrições, 4.2.4.2, equações que permitam 

acrescentar a área da rouparia à área calculada pelo modelo. Têm-se assim as equações: 

𝑎𝑟𝑒𝑎_𝑎𝑢𝑥𝑟𝑖 = ∑ 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑟𝑗  × 𝑎𝑖

𝑗

 [1c11] 

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖 = 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖 + 𝑎𝑟𝑒𝑎_𝑎𝑢𝑥𝑟𝑖 [1c12] 
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A equação [1c11] permite calcular a área total afeta à rouparia do grupo, ao passo que a equação 

[1c12], soma à área obtida de [1c11] com calculada pelo modelo desenvolvido. A área total passará a 

ser 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖, ao invés de 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖. 

FSE’s 

É necessário incluir todas as despesas relacionadas com água, eletricidade, limpeza, lixo, 

segurança, entre outros custos diretos e indiretos relacionados com a atividade (Contabilista 

Certificado, 2016). Contabilisticamente as rendas fazem parte da rubrica dos FSE’s, no entanto neste 

estudo estas serão contabilizadas individualmente. 

Como se encontra representado na tabela 8, cada hospital do grupo apresenta uma despesa anual 

com FSE’s. Desta forma, foi possível obter o valor médio de FSE’s por metro quadrado (€/𝑚2), sendo 

este valor utilizado para estimar as FSE’s do armazém central. É de salientar que as clinicas do grupo 

não possuem armazéns centrais, como tal não apresentam este custo. 

Tabela 8 – Valor anual de FSE’s em função a área dos armazéns centrais de cada hospital do grupo JMS (Fornecido 

pela JMS). 

 HCD HCIS HCTV HCS HCC 

Área (𝒎𝟐) 130 160 80 60 90 

FSE’s (€) 21 836 22 801 12 640 8 555 8 921 

Média p/ hospital (€/

𝒎𝟐) 

167. 97 142.51 158.00 142.58 99.12 

Média (€/𝒎𝟐) 142.03 

5.1.4. Transporte 

No custo de transporte consideraram-se diversos custos envolvidos nesta atividade, como:  

Custo de leasing do veículo 

No caso em estudo apenas será necessário um veículo de transporte de mercadorias com dois 

eixos, a gasóleo, como se encontra representado na figura 18. O grupo JMS funciona com um sistema 

de leasing com uma locadora, desta forma inquiriu-se a locadora, qual seria o custo mensal por um 

veículo semelhante ao da figura 18, a gasóleo. Obteve-se assim o valor mensal de 890 € mais 23 % de 

IVA, totalizando 1094.7 €, por cada veículo contratado. O valor inclui manutenção e reparação da 

mesma, caso seja solicitado pela JMS. A JMS não possui informação acerca da volumetria das suas 

unidades movimentadas, tornando o cálculo do número de veículos necessários para a distribuição dos 

produtos difícil de executar. A medição da volumetria de cada unidade movimentada, encontra-se fora 

do âmbito deste estudo, sendo um problema a nível operacional e não estratégico/tático, sendo este 

último o âmbito do estudo. A mensuração do volume tornar-se-ia um processo muito moroso e 

desgastante, considerando os milhares de unidades movimentadas incluídas no estudo. Pelas razões 

apresentadas pressupôs-se, em concordância com a JMS, que apenas seria necessário um veículo da 

tipologia referida, para proceder à distribuição dos diferentes produtos pelas diferentes unidades 

hospitalares do grupo. 
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Figura 18 – Veículo semelhante ao pretendido pela JMS para o transporte de mercadorias. 

Seguro do veículo 

Os seguros dependem do tipo de veículos em causa, por exemplo, os veículos de mercadorias 

necessitam de ter um seguro distinto de um ligeiro de passageiros, dado a sua tipologia. No caso da 

JMS pressupôs-se que será contratualizado um seguro que assegura a mercadoria em caso de 

acidente. Considera-se assim, o valor de 1500 € por ano, pelo seguro do veículo de mercadorias. 

(Fornecido pela JMS, 2016); 

Custo de transporte por quilómetro e distância percorrida 

Custo de combustível e portagens: O grupo JMS não apresenta transporte interno de mercadorias, 

como tal não possui a estimativa destes custos que possa fornecer a este estudo. Assim, procedeu-se 

à estimativa do custo de combustível e portagens por quilómetro percorrido. Este dado depende de 

vários fatores, como o número de quilómetros percorridos, itinerário a partir de cada armazém, custo 

por litro de gasóleo, respetivo consumo, em litros de combustível, por cada 100 quilómetros percorridos. 

Considerou-se assim (Fornecido pela JMS): 

 Custo de gasóleo: 1.2 €/𝑙 

 Consumo do veículo: 14 𝑙/𝐾𝑚 

 Rota: segundo a JMS a periocidade de abastecimento de cada unidade CUF, dependerá da 

sua dimensão e respetivas unidades movimentadas consumidas. Desta forma, considera-se:  

o Hospital CUF Torres Vedras, CUF Santarém - abastecidos três vezes por semana, 

durante os dias úteis;  

o Hospital CUF Descobertas, Infante Santo, Cascais - abastecidos todos os dias úteis;  

o Todas as clínicas do grupo - abastecidas uma vez por semana.  

 Com base na periodicidade de abastecimento de cada unidade hospitalar e sua localização 

definiu-se as seguintes rotas: 

 Rota 1 – Abastecimento de uma vez por semana todas as clínicas e hospitais de grandes 

dimensões; 

 Rota 2 – Abastecimento de três vezes por semana todos os hospitais do grupo; 
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 Rota 3 – Abastecimento de uma vez por semana apenas os hospitais de grandes dimensões. 

Com base na análise dos pontos anteriores pode-se concluir que haverá uma distribuição diária de 

produtos pelas diferentes unidades do grupo.  

É necessário estimar o número de quilómetros percorridos em cada uma das rotas, desta forma 

pressupôs-se que cada transportador faria uma rota previamente estudada. A definição destas rotas 

teve em conta os diferentes locais de paragem, e a proximidade entre as unidades hospitalares, com 

recurso ao mapa da figura 19. Recorreu-se ao simulador da Via Michelin (ViaMichelin, 2016) que 

permite determinar o número de quilómetros de cada rota, bem como o tempo expectável. Assim, foi 

possível examinar a viabilidade horária de cada rota e o número de quilómetros percorridos.  

Para efetuar as rotas em causa é necessário a utilização de itinerários pagos, como por exemplo, 

as autoestradas. Desta forma, recorreu-se ao simulador de portagens, que permite calcular o custo que 

cada rota terá a nível de portagens (Estradas, 2016). Com base na soma do número de quilómetros de 

cada rota, associada a cada armazém, foi possível calcular o custo de combustível e portagens, 

obtendo-se assim o custo total de cada rota, que se encontra representado na tabela 9. 

Tabela 9 – Número de quilómetros e respetivo custo associado a cada rota de cada possível localização do armazém 

central. 

Armazém Rotas Número de Km Custo (€) 

A1 – Poço do 

Bispo 

Rota 1 93 19.724 

Rota 2 281 68.286 

Rota 3 81 17.71 

A2 - Sacavém Rota 1 113 23.08 

Rota 2 277 68.27 

Rota 3 85 18.38 

A3 - Telheiras Rota 1 133 26.44 

Rota 2 284 69.46 

Rota 3 79 17.81 

A4 - Alcântara Rota 1 160 30.98 

Rota 2 277 68.29 

Rota 3 82 17.88 

 



52 
 

 

Figura 19 – Mapa da região em estudo, com todas as unidades do grupo JMS representadas, à exceção do Hospital 

CUF Santarém, bem como as diferentes hipóteses de localização do armazém central. A1 – Poço do Bispo; A2 – 

Sacavém; A3 – Alcântara-mar; A4 – Telheiras. 

Com base no custo total de cada rota é possível obter o custo médio por quilómetro percorrido, 

através da divisão do custo de cada rota, pelo número de quilómetros desta. Por sua vez, foi possível 

calcular a média do custo por quilómetro, obteve-se assim,  𝟎. 𝟐𝟒€/𝒌𝒎, sendo este o valor utilizado no 

modelo.  

5.1.5. Tempo de planeamento 

O tempo de planeamento depende do tipo de projeto, duração do seu impacto e do tipo de 

planeamento. O projeto em estudo, encontra-se num nível de planeamento estratégico/tático e à 

semelhança de Salema, et al., (2010), considera-se um tempo de planeamento de cinco anos. Este 

encontra-se dividido em duas escalas temporais: macro (em anos) e micro (em meses). A definição de 

duas escalas temporais é importante para se proceder a diversos cálculos, como se encontra referido 

no capítulo 4. No caso em estudo, considera-se que o projeto terá inicio em 2017 e terminará em 2022, 

completando cinco anos de atividade. 

5.1.6. Taxas 

É necessário ter em conta algumas taxas, por forma a atualizar alguns parâmetros: 

A1 

A3 

A2 

A4 
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Inflação  

O projeto em estudo desenrola-se ao longo de um período de cinco anos, como tal é necessário ter 

em conta a taxa de inflação praticada durante o período em causa. Esta taxa é importante para 

considerar a desvalorização do dinheiro ao longo do tempo, por exemplo, um euro no inicio do projeto 

terá mais valor que um euro no quinto ano de atividade, dada a taxa de inflação. A taxa utilizada foi 

fornecida pela JMS, sendo a taxa que estes usam para a atualização dos seus cash flows ao longo dos 

anos. Na tabela 10, encontra-se representado a referida taxa. 

Tabela 10 – Taxa de inflação considerada nos projetos da JMS, para o tempo de planeamento (Fornecido pela JMS). 

 1 2 3 4 5 

Taxa de inflação (%) 1.11 1.14 1.16 1.17 1.17 

Custo de capital (WACC) 

Todas as empresas que necessitam de financiamentos de entidades externas, apresentam um custo 

de financiamento, ou seja, um custo de capital. A JMS apresenta um custo de 6% sobre o capital 

necessário. 

Aumento da procura  

O modelo terá como input, a tabela que se encontra no anexo II, que representa a procura dos 

diferentes tipos de produtos, por unidade CUF, referente ao ano zero, ou seja, a procura existente 

aquando a elaboração do modelo. Como se encontra referido no capítulo 2, o grupo JMS nos próximos 

cinco anos apresentará um grande crescimento de infraestruturas, traduzindo-se num aumento da 

procura de unidades movimentadas. É necessário fazer distinção entre as diferentes unidades 

hospitalares do grupo, porque estas irão sofrer crescimentos distintos das suas infraestruturas. Na 

tabela 11, encontra-se as taxas de aumento da procura por cada unidade hospitalar do grupo JMS.  

Tabela 11 – Taxas de crescimento da procura em função do tempo de planeamento (Fornecido pela JMS). (C.C.A - 

Clínica CUF Alvalade; C.C.Mira – Clínica CUF Miraflores; C.C.S.D.R – Clínica CUF São Domingos de Rana; C.C.Mafra 

– Clínica CUF Mafra; C.C.Sintra – Clínica CUF Sintra) 

Taxa (%) 1 2 3 4 5 

H. C. D. 7 30 3 2 2 

H. C. I. S. 7 30 10 10 2 

H. C. C. 7 40 3 2 2 

H. C. T. V. 7 40 3 2 2 

H. C. S. 7 1 3 2 2 

C. C. A. 7 1 3 2 2 

C. C. Mira. 7 1 3 2 2 

C. C. S. D. R. 7 1 3 2 2 

C. C. Mafra 7 1 3 2 2 

C. C. Sintra 7 1 3 2 2 
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5.2. Cenários a estudar e resultados 

No presente capítulo proceder-se-á à descrição dos vários cenários a considerar.  Estes cenários 

foram construídos tendo em conta as variáveis importantes no planeamento da CA da JMS. Na figura 

20, encontram-se os diferentes cenários a considerar. 

 

Figura 20 – Esquema resumo dos cenários a avaliar no estudo. 

Nos cenários representados na figura 20, ter-se-á em conta todos os custos associados à logística 

de cada cenário. Nestes tem-se em conta vários fatores transversais, como: recursos humanos, renda 

dos armazéns e FSE’s.  

 C1 descreverá a logística atual do grupo tendo em conta a sua expansão. 

 C2 tem em conta a centralização de todo o stock do grupo, considerando: 1/2 veículos 

de distribuição de mercadorias, aumento de renda na localização Sacavém para 4 

€/𝑚2, ou seja, valor este igual a Poço do Bispo.  

 C3 pretende-se avaliar o impacto que a abertura de novos hospitais na região de 

Lisboa, terá na estrutura de custos a considerar.  

 C4 considera-se os benefícios inerentes da centralização, como: redução do stock de 

segurança, custo dos produtos adquiridos e renda que cada gestor hospitalar está 

disposto a pagar pelo espaço do armazém central. 

A estrutura de custos/benefícios associados aos cenários descritos será obtida com base no modelo 

matemático descrito no capítulo 4. Em todos os casos descritos os benefícios da centralização não são 

contabilizados, com a exceção do cenário C4. Como referido anteriormente, o objetivo do modelo passa 

pela minimização dos custos logísticos da centralização dos quatro tipos de produtos considerados. Os 

dados descritos na secção 5.1 são utilizados como input do modelo, à exceção de pequenas variações, 

justificadas em cada um dos cenários. Os resultados apresentados correspondem à solução ótima de 
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cada cenário, ou seja, a minimização do custo ou a maximização da diferença entre o custo e o 

benefício. 

5.2.1. Cenário C1 – Logística atual 

O cenário C1 permite calcular os custos associados à logística atual do grupo JMS. Cada armazém 

central do grupo possui vários recursos, recursos esses replicados em cada armazém do grupo. 

Recursos humanos 

Como se encontra representado na tabela 12, são considerados fiéis de armazém e funcionários 

afetos à rouparia nos diferentes hospitais do grupo.  

Tabela 12 – Distribuição de recursos humanos pelas diferentes unidades do grupo JMS (Fornecido pela JMS). 

 
HCD HCIS HCC HCTV HCS Total 

Fiéis de armazém 4 4 2 2 1 13 

Rouparia 4 4 0 0 0 8 

 

Tem-se assim, 13 + 8 = 21 funcionários, na categoria de fiéis de armazém. No entanto, a JMS, irá 

implementar um processo que permitirá aumentar a eficiência na categoria rouparia, reduzindo 1 

funcionário, como tal contabilizou-se 20 funcionários. 

A JMS tem também cinco compradores com a função de procederem às encomendas de produtos 

e sua faturação. Destes, apenas 1.5 compradores encontram-se afetos aos materiais a considerar no 

estudo (Fornecido pela JMS, 2016), ou seja, um funcionário reparte equitativamente o seu tempo entre 

os materiais em estudo e outras funções.  

Na tabela 13, encontra-se o custo anual com cada tipo de funcionário da JMS, considerando a 

segurança social, seguro de acidentes de trabalho e fundo de compensação. Obteve-se assim, um 

custo de 263 304.02 € por ano. 

Tabela 13 – Custo total, em euros, durante o tempo de planeamento de cinco anos, com os recursos humanos afetos à 

logística em estudo (Fornecido pela JMS). (RH – recursos humanos) 

 
Número Custo (€) anual por 

colaborador  

Custo (€) - tempo 

planeamento 

Fiéis de armazém 20 11 823.7 236 474.0 

Compradores 1.5 17 886.68 26 830.0 

Custo (€) total com RH por ano 263 304.02 

 

FSE’s 

Este valor depende da área do armazém a considerar, como tal o valor da área e respetivo custo, 

encontram-se representados na tabela 14.  
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Tabela 14 – Custo, em euros, com FSE’s com as diferentes áreas a considerar (Fornecido pela JMS). 

 
HCD HCIS HCC HCTV HCS Total (€) 

p/ ano 

Área total 2017 (𝒎𝟐) 175.0 185.0 95.0 75.0 100.0 

FSE's 2017 (€) 29 395.0 26 364.0 15 010.0 10 694.0 9 912.0 91 374.0 

Área [2018, 2022] (𝒎𝟐) 275.0 305.0 95.0 105.0 100.0 

FSE's [2018, 2022] (€) 46 191.5 43 464.4 15 010.0 14 971.2 9 912.2 129 549.4 

A política de expansão da JMS apenas se fará sentir no segundo ano do projeto (tabela 14), como 

tal no primeiro ano as áreas são menores, apresentando um custo menor de FSE’s (91 374.0 €), ao 

passo que a partir do segundo ano do projeto, inclusive, a expansão das unidades hospitalares já se 

encontra em vigor, ou seja, são consideradas as novas áreas com os seus custos de FSE’s (129 549.4 

€). 

Rendas dos armazéns 

Os armazéns centrais possuem diferentes localizações, e como tal tem diferentes rendas 

associadas, dependendo da sua localização. Na tabela 15 é possível observar-se o custo de renda 

durante o primeiro ano (2017) e os quatro anos seguintes, com a expansão em vigor.  

Tabela 15 – Custo, em euros, de renda dos armazéns centrais, considerando a unidade hospitalar (Fornecido pela 

JMS) 

 
HCD HCIS HCC HCTV HCS Total (€) p/ 

ano 

Área 2017 (𝒎𝟐) 175.0 185.0 95.0 75.0 100.0 

Renda 2017 (€) 19 176 9 406 14 482 9 831 11 099 63 994 

Áreas [2018, 2022]  (𝒎𝟐) 275.0 305.0 95.0 105.0 100.0 

Rendas [2018, 2022]  (€) 30133.7 24900.0 14481.6 13763.8 11098.9 94 377.9 

 

Análise Global:  

Como se encontra representado na tabela 16 há que fazer a distinção entre o primeiro ano do projeto 

e os restantes quatro anos, dada a diferença de custos associada. Na tabela 16, encontra-se 

representado o custo total, em euros, atualizado pela taxa de inflação, da logística descentralizada. 

Tabela 16 – Custos, em euros, não atualizado, da logística atual por ano do tempo de planeamento. (RH – recursos 

humanos)  

 
2017  [2018, 2022] 

RH + FSE's (€) 354 678.0 392 853.4 

RH + FSE's + Rendas (€)  418 672.0 487 231.3 
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Tabela 17 – Custo total da logística descentralizada, atualizado, durante o tempo de planeamento do projeto, 5 

anos.(RH – recursos humanos) 

 
Total 

Total nos 5 anos RH + FSE's (€) 1 846 762.0 

Total nos 5 anos RH + FSE's + Rendas (€) 2 269 440.0 

No caso da descentralização é necessário proceder-se à avaliação de duas estruturas de custo 

distintas: recursos humanos, FSE’s e incluindo/ excluindo o custo de renda dos armazéns centrais do 

grupo. Segundo a JMS, a avaliação dos custos atuais da logística deverá ter em conta o custo de renda 

em separado, porque os armazéns fazem parte integrante dos hospitais, como tal o custo de renda 

continuará a ser pago pelo grupo. Todavia, este não será imputado à direção de logística, sendo este 

o departamento onde se enquadra o estudo. Para além do referido, este espaço poderá ser 

requalificado para outras funções, com maior capacidade produtiva, como será abordado no cenário 

C4.   

No presente levantamento de custos não se inclui o transporte esporádico de alguns produtos em 

estudo, como por exemplo, materiais de consumo clínico que estejam em falta numa determinada 

unidade hospitalar do grupo. Segundo a JMS, esse custo é insignificante, dado que as mercadorias 

são transportadas por estafetas, que apresentam uma rota previamente estabelecida. A rota em causa 

tem como principal propósito o transporte de material biológico para análises, e como tal este custo não 

seria eliminado com a centralização de stocks. Por este motivo, este custo não foi incluído na estrutura 

dos custos considerados.   

Analisando este cenário, é possível verificar a estrutura de custos associados à cadeia da JMS com 

descentralização de stocks. Conclui-se que os recursos humanos têm um peso muito significativo na 

estrutura de custos, cerca de 53 % do custo total, incluindo as rendas dos armazéns centrais (mais 

detalhes na secção 5.3, figura 21. 

5.2.2. Cenário C2 - Projeto de centralização 

Neste cenário avaliou-se a viabilidade financeira da centralização de stocks, de todas as atuais e 

futuras unidades do grupo na região de Lisboa. Considerando a atual estrutura do grupo, é possível 

obter o número de quilómetros a percorrer para entregar todas as mercadorias, associado a cada 

localização potencial do armazém central (tabela E do anexo IV).  

C2A – Neste caso considera-se que a distribuição dos produtos em estudo e feita por apenas um 

veículo de distribuição de mercadorias. Para cada uma das possíveis localizações do armazém central 

teve-se em consideração todos os dados descritos na secção 5.1.  

C2B – O cenário é igual ao C2A, no entanto considera-se a utilização de dois veículos de distribuição 

de mercadorias, ao invés de um. Ao acrescentar um veículo, é necessário contabilizar dois recursos 

humanos afetos ao transporte de mercadorias, ao invés de um. 
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C2C – Cenário igual ao C2A, no entanto considerou-se o valor da renda em Sacavém igual a 4 €/𝑚2, 

ao invés de 3.5 €/𝑚2, sendo o valor de Poço do Bispo igual ao de Sacavém.  Deste modo, é possível 

avaliar qual o impacto que 0.5 €/𝑚2 terá na localização do armazém central. Esta análise é relevante, 

pois, tal como referido na secção 5.1, o valor de renda por metro quadrado foi obtido com base em 

benchmarket, e como tal não se obteve valores extremamente precisos.  

 Com a aplicação da metodologia desenvolvida aos cenários descritos, foi possível obter a estrutura 

de custos para cada um dos cenários. Desta estrutura, existem valores comuns a todos os cenários e 

outros discrepantes entre eles. Comum a todos os cenários obteve-se: uma área de 938.1 𝒎𝟐, custo 

com FSE’s de 639 227.0 €, custo de abertura de 139 195.8 € e um custo de despedimento de 

173 167.2 €. Na tabela 18 encontram-se os valores discrepantes entre os cenários.  

Tabela 18 – Resultados da estrutura de custos de cada um dos cenários, discrepantes entre si. (R.H – recursos 

humanos) 

Cenário Localização Custo (€) 

renda 

Custo (€) 

veículo 

Custo (€) de 

transporte 

Custo (€) 

R.H 

Custos 

Totais (€) 

C2A Sacavém 189 019.2 70 210.9 57 642.9 771 881.9 2 040 345.2 

C2B Sacavém 189 019.2 140 421.9 57 642.9 835 850.0 2 174 524.4 

C2C Poço do Bispo 216 021.0 70 210.9 56 970.7 771 881.9 2 066 675.7 

Com base na aplicação da metodologia desenvolvida aos três cenários pode-se concluir que a 

apesar de algumas diferenças entre os cenários, há custos que são transversais a todos eles. A área 

do armazém central é comum aos três cenários, como tal toda a estrutura de custos que depende 

diretamente/ indiretamente deste fator mantém-se igual para os três casos.  Na mesma lógica, verificou-

se nos três cenários que são necessários 12 fiéis de armazém para as atividades logísticas, o que 

implica um despedimento de 8 fiéis de armazém.  

O cenário C2A será utilizado como base de comparação, considerando que descreve a logística 

atual e futura do grupo JMS e utiliza os dados e pressupostos apresentados na secção 5.1. 

Pode-se verificar pela tabela 18, que a utilização de dois veículos de transporte de mercadorias, ao 

invés de um, faz com que o custo com veículo duplique, considerando que ter-se-ia de pagar dois 

leasings e respetivos seguros. Por outro lado, cada veículo de transporte de mercadorias tem um 

transportador associado, como tal deu-se um incremento de 63 968.1 €, quando comparado com o 

custo de recursos humanos do cenário C2A. Este acréscimo representa o custo que cada transportador 

representa para a JMS, durante o período de 5 anos. O custo de transporte de mercadorias mantém-

se entre os dois cenários, porque este apenas depende do número de quilómetros percorridos, durante 

o tempo de planeamento, não dependendo do número de veículos de transporte de mercadorias. Por 

último, verifica-se que o cenário C2B representa um acréscimo de custo de 134 179.2 €, quando 

comparado com o C2A.  

Com base na análise dos cenários anteriores, conclui-se que a escolha da localização Sacavém se 

deve essencialmente à renda por metro quadrado, como tal igualou-se esse valor à renda praticada em 
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Poço do Bispo. Nesse caso a localização que permite minimizar o custo logístico é Poço do Bispo, ao 

invés de Sacavém. Analisando a tabela 18, pode-se concluir que o custo de renda é o fator decisivo na 

escolha da localização do armazém central. Comparando o custo de transporte, verifica-se que para o 

tempo de planeamento considerado, este fator difere em apenas 672.2 €, ou seja, uma diferença muito 

ténue. Esta diferença é justificada considerando o reduzido custo, em euros, por quilómetro percorrido 

e a proximidade geográfica entre ambas as localizações. A diferença entre as rotas associadas aos 

armazéns referidos é de 576 𝑘𝑚, daí a diferença do custo de transporte não ser significativa (anexo IV, 

tabela E). Deste modo, conclui-se que o custo de renda é o fator mais importante na escolha da 

localização do armazém central. Analisando este fator na tabela 18, verifica-se que o acréscimo de 

0.5 €/𝑚2, representa um acréscimo de 27 000.2 €, no custo de renda para o tempo de planeamento 

considerado. Comparando o cenário C2A com C2C, conclui-se que este representa um acréscimo de 

26 330.5 €, quando comparado com o cenário C2A. 

5.2.3. Cenário 3 – Abertura de novos Hospitais 

Este cenário é semelhante ao anterior, no entanto considerou-se a possibilidade de abertura de até 

dois armazéns centrais e a hipótese de abertura de novos hospitais, em localizações distintas das 

atuais. Considerou-se que os hospitais a abrir teriam a dimensão do HCTV e seus custos logísticos. 

Estes novos hospitais seriam abastecidos três vezes por semana, à semelhança do HCTV, fazendo 

parte integrante da rota 2. À semelhança do cenário C2A, foi necessário contabilizar a distância 

percorrida, no processo de entrega dos produtos, para cada um dos novos hospitais (anexo IV, tabela 

E).  

C3A – Possibilidade da existência de um novo hospital na região de Leiria.  

C3B - Possibilidade de abertura de um hospital em Almada. 

C3C – Conjugação dos cenários C3B e C3A, considerou-se a possibilidade abertura de dois 

hospitais: Leiria e Almada. 

Na tabela 19 é possível observar os resultados para cada um dos cenários considerados. 

Tabela 19 – Resumo dos resultados obtidos para cada um dos cenários. (trans – transporte; desp – despedimento; R.H 

– recursos humanos) 

 Área 

(𝒎𝟐) 

Custo (€) 

renda 

Custo (€) 

FSE’s 

Custo (€) 

transp 

Custo (€) 

abertura 

Custo (€) 

veículo 

Custo (€) 

R.H 

Custo (€) 

desp. 

C3A 

 

990.0 199 467.9 674 391.6 87 943.3 146 890.4 70 210.9 771 881.9 173 167.2 

Total (€) 2 123 953.3  

C3B 990.0 199 467.9 674 391.6 59 659.6 146 890.4 70 210.9 771 881.9 173 167.2 

Total (€) 2 095 669.6 

C3C 1041.9 209 916.6 709 718.1 89 791.9 154 584.9 70 210.9 827 321.0 154 963.6 

Total (€) 2 216 507.1  

Dos resultados concluiu-se que a localização ideal para o armazém central continua a ser a de 

Sacavém. Neste cenário considerou-se ainda a possibilidade de abertura de mais do que um armazém 
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central, no entanto, apesar das hipotéticas localizações do armazém central e distribuição geográfica 

das unidades hospitalares, o modelo seleciona apenas a abertura de um único armazém central.  Nos 

cenários C3A e C3B, o modelo estima que apenas sejam necessários 12 fiéis de armazém, despedindo-

se 8 fiéis de armazém, ao passo que no cenário C3C o modelo estima que seria necessário 13 fiéis de 

armazém, ou seja despedir-se-ia apenas 7 fiéis de armazém. Como seria expectável no cenário C3C 

obteve-se a maior área. O número de fiéis de armazém dependem deste fator, como tal C3C é aquele 

que apresenta um maior número de recursos humanos.   

Comparando o cenário C3A e C3B verifica-se que a estrutura de custos é igual entre si, à exceção 

do custo de transporte. Este é superior no caso do cenário C3A, visto que Leiria fica relativamente 

distante da região de Lisboa. Por outro lado, Almada fica muito próximo da região de Lisboa, como tal 

o acréscimo do custo de transporte não é significativo. Comparando os cenários C3A e C3B com o 

C3C, verifica-se que todos os custos que dependem direta/indiretamente da área do armazém central, 

sofrem uma alteração dos seus valores. 

5.2.4. Cenário 4 – maximização dos benefícios  

No cenário em causa consideram-se todos os custos referidos no cenário C2A, no entanto, 

consideram-se também, todos os benefícios inerentes à centralização do stock. Os benefícios referidos 

relacionam-se com diversos fatores: 

 Redução de stock: como foi referido na secção 5.1, a centralização do stock leva a uma 

diminuição do stock de segurança, dada pela lei da raiz quadrada. A manutenção de produtos 

em stock, representa uma despesa para a JMS, considerando o empate de capital em causa. 

Esta despesa é calculada considerando o custo de capital da JMS, WACC, e o empate de 

capital em causa. 

 Custo de fornecimento: A centralização de stocks trará um maior poder negocial perante os 

fornecedores à JMS. Este aumento do poder negocial justifica-se com a poupança que o 

fornecedor irá conseguir com a existência de um único ponto de entrega. Na JMS não há acordo 

acerca da hipotética redução do custo de mercadorias, derivada da centralização de produtos. 

Numa visão conservadora, optou-se por considerar que este benefício seria igual ao custo de 

transporte das mercadorias do armazém central para as unidades do grupo somado com o 

custo do leasing do veículo e respetivo seguro.  

 Renda dos armazéns: a centralização de stocks irá libertar espaço nas unidades hospitalares 

do grupo JMS, existindo a possibilidade da transformação dos espaços referidos em áreas 

produtivas. Á semelhança do custo de fornecimento, este tema também gera alguma 

controvérsia na JMS, como tal optou-se novamente por uma análise conservadora. Deste 

modo, pressupôs-se que cada gestor hospitalar estaria apenas disposto a pagar a renda atual 

do armazém central, ou seja, os valores que se encontram representados na tabela 15, da 

secção 5.2.1. 

Como já referido anteriormente, o modelo desenvolvido é genérico, por forma a ser aplicado a qualquer 

indústria. Neste caso ter-se-á que adaptar a equação do cálculo dos benefícios, equação [1a], uma vez 
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que a JMS pretende quantificar os benefícios de forma distinta ao considerado na metodologia. A 

equação em causa é composta por três partes, permitindo calcular os três benefícios referidos 

anteriormente. A componente que permite calcular o custo de fornecimento, ∑ 𝑟𝑝𝑓𝑡′×𝑐𝑡𝑐𝑡′×
1

∏ (1+𝑡𝑖𝑡′)𝑡′
𝑡′ , 

terá de ser substituída por ∑ (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑡′ +  𝑐𝑐𝑎𝑟𝑡′)×
1

∏ (1+𝑡𝑖𝑡′)𝑡′
𝑡′ . A componente que permite calcular a 

redução do stock de segurança e renda dos armazéns não sofrerá qualquer alteração.  

Com base nos benefícios, é possível a utilização das equações referidas na secção 4 para o cálculo 

dos benefícios monetários da centralização. Os benefícios referidos encontram-se na tabela 20, para o 

tempo de planeamento considerado. 

Tabela 20– Benefícios, em euros, durante o tempo de planeamento de cinco anos, referente à centralização. 

 Stock de 

Segurança (€) 

Fornecimento (€) Renda armazém (€) Total (€) 

Benefício (€) 32 092.0 120 658.4 422 678.8 575 429.2 

Quando comparando a tabela 20 com a tabela 18, é possível constatar que o benefício de 

fornecimento corresponde à soma do custo de transporte (57 642.9 €) e do custo de veículo (70 210.9 

€), ou seja, à totalidade do custo de transporte de mercadorias. A renda de armazém corresponde às 

rendas atualmente pagas por cada armazém central. Por último, o menor valor corresponde à redução 

do stock de segurança, sendo este baseado no nível atual de stock de segurança das unidades da JMS 

e seu respetivo crescimento. Desta forma, numa perspetiva conservadora, obtém-se o benefício de 

575 429.2 €.  

A estrutura de custos é igual à do cenário C2A, obtendo-se assim uma área de 938.1 𝒎𝟐, que 

corresponde a 12 fiéis de armazém. Foi possível obter a localização Sacavém como o local que permite 

maximizar a diferença entre os benefícios e custos. Com base no cenário descrito, obteve-se um custo 

de centralização, 1 464 916.0 €. 

5.3. Cenários: análise comparativa de resultados 

Na tabela 21 tem-se um resumo dos resultados obtidos com a aplicação da metodologia proposta 

no capítulo 4. 

Tabela 21 – Resumo dos resultados ótimos, obtidos em cada cenário. (Nº - número; f.a – fiéis de armazém) 

Cenários Localização Área (𝒎𝟐) Custo (€) total Nº de f. a 

necessários 

C1 Descentralização 880 2 269 440.0 20 

C2 A Sacavém 938.1 2 040 345.2 12 

C2 B Sacavém 938.1 2 174 524.4 12 

C2 C Poço do Bispo 938.1 2 066 675.4 12 

C3 A Sacavém 990.0 2 123 953.3 12 

C3 B Sacavém 990.0 2 095 669.6 12 

C3 C Sacavém 1041.9 2 216 507.2 13 

C4  Sacavém 938.1 1 464 916.0 12 
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Analisando a tabela anterior, é possível constatar que a descentralização de stock (cenário C1), 

resulta num maior custo logístico. Por outro lado, o caso em que se consideram os benefícios da 

centralização é aquele que apresenta o menor custo logístico.  É possível constatar que o cenário C3C, 

no qual se considera a abertura de dois hospitais de dimensões semelhantes ao de Torres Vedras, em 

Leiria e Almada, é aquele que apresenta a maior área do armazém central, bem como o maior número 

de fiéis de armazém. Apesar da área do armazém variar, o número de fiéis de armazém calculados 

pelo modelo não varia, à exceção do cenário C3C. Este facto deve-se ao arredondamento por excesso 

do cálculo do número de fiéis de armazém. De seguida faz-se uma comparação mais detalhada entre 

os vários cenários. 

Analisando a coluna do custo total, é possível concluir que independentemente do cenário a 

considerar a centralização apresenta viabilidade financeira, apesar de por vezes se reforçar a sua 

tenacidade.  

Centralização vs Descentralização 

Comparando agora o cenário C2A (cenário de centralização sem benefícios) com o Cenário 1 

(cenário atual, de descentralização), podem-se tirar diversas conclusões. Com base na utilização do 

modelo desenvolvido no cenário C2A, obteve-se o custo mínimo, em euros, associado à centralização 

de stocks, de 2 040 345.2 €. Neste cenário não se teve em consideração os benefícios inerentes à 

centralização, com a redução do stock de segurança, libertação de espaço nas unidades hospitalares 

e aumento do poder negocial. Apenas se teve em consideração estes benefícios no cenário C4, porque 

a JMS não pretende sustentar a viabilidade da centralização com base em hipotéticos benefícios que 

não possa controlar diretamente. Apesar do referido, quando comparando as diferentes estruturas de 

custos, centralização (cenário C2A) versus descentralização (cenário C1), concluiu-se que há uma 

poupança de 229 094.8 €, durante o tempo de planeamento. Deste modo, comprovou-se a viabilidade 

financeira do projeto, apesar de ténue. Como é possível comprovar pelas tabelas 14 e 15, da secção 

5.2.1, a diferença anterior poderá ser superior, caso o projeto de centralização comece em 2018, 

considerando que este será o ano em que a expansão das unidades CUF estará concluída e 

consequentemente existirá um aumento dos custos logísticos da descentralização. A diferença do custo 

logístico da descentralização entre o primeiro ano e o segundo, é de 68 559.3 €, dado o aumento da 

área de alguns dos armazéns centrais e respetivas despesas relacionadas com estes, como os FSE’s. 

e renda. Caso o projeto de centralização seja implementado em 2018, ter-se-ia um reforço da 

viabilidade financeira em 68 559.3 €. 

É também essencial comparar as áreas dos armazéns obtidos para os diferentes cenários. Segundo 

o modelo desenvolvido, o armazém central deverá apresentar uma área de 938.1 metros quadrados 

(cenário C2A), por outro lado após a expansão do grupo JMS este irá apresentar uma área total de 880 

metros quadrados, distribuídos pelos diferentes armazéns centrais (cenário C1). Seria expectável, no 

entanto, que no caso de uma centralização de stocks a área obtida fosse inferior à descentralizada, 

considerando a redução de stock e otimização de processos. No entanto, o que se verifica neste caso 

é exatamente o oposto – a área do armazém centralizado é superior à área total distribuída pelos vários 

armazéns. Isto acontece porque o armazém central deverá ter uma área que permita um layout 
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favorável às diferentes atividades logísticas, como por exemplo, o picking dos produtos. Como foi 

descrito no capítulo 2, a JMS apresenta um layout dos seus armazéns desadequado ao número de 

unidades movimentadas e SKU’s, originando um constrangimento de espaço, razão esta que faz com 

que a área do armazém central seja apresente uma área superior à descentralizada.  

Na figura 21 é possível avaliar a distribuição de custos no caso da descentralização versus 

centralização de stocks considerando as unidades existentes atualmente e suas expansões. 

Analisando as figuras é possível constatar que: 

 No caso da descentralização o custo com recursos humanos representa 56 % da 

despesa, ao passo que no caso da centralização com a otimização de processos, é 

possível reduzir esse peso para 38 %, no entanto o custo com despedimentos 

representa cerca de 9 % da despesa total. Estes 9 % poderão ser reduzidos/ 

eliminados, através de um programa de realocação dos funcionários/ atribuição de 

novas tarefas, sendo que o custo destes deixaria de ser imputado à direção de 

logística. Caso não seja possível, poder-se-á optar pelo despedimento de funcionários 

com menor tempo de serviço, protegendo assim os funcionários com uma idade mais 

avançada e consequentemente, com maior dificuldade de integrar novamente o 

mercado de trabalho.  

 No caso da descentralização a renda representa cerca de 18 % do custo total, tendo 

um peso significativo na estrutura de custos. Apesar da área necessária no caso da 

centralização ser superior à área descentralizada, o custo de renda apenas 

representa 9 % do custo total. Este fato deve-se às localizações dos armazéns a 

considerar. No caso da descentralização, estes localizam-se nos edifícios dos 

hospitais, ou seja, em locais densamente povoados, cujo o custo por metro quadrado 

  

Figura 21 – Percentagem dos diferentes tipos de custos, no custo total da centralização. Na figura da esquerda tem-

se o cenário C1, ou seja, a descentralização de stocks. No lado direito tem-se a estrutura de custos da centralização. 
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é superior, ao passo que no caso da centralização o armazém central estará fora do 

grande centro urbano de Lisboa, ou seja, com um custo inferior.  

 No caso da descentralização os FSE’s representam 26 % do custo total, enquanto 

que no caso da centralização representam 31 %, ou seja, dá-se um acréscimo da 

importância deste fator. Os FSE’s foram calculados tendo em conta o valor, em euros, 

de FSE’s por metro quadrado existente nos armazéns do grupo JMS. A área obtida 

no caso da centralização é superior à da descentralização, como tal é normal que o 

custo de FSE’s seja superior, tendo assim uma maior influência no resultado final.  A 

centralização tirará partido de economias de escala, como tal é expectável que o custo 

de FSE’s por metro quadrado seja inferior ao considerado no estudo, no entanto a 

pedido da JMS procedeu-se a uma avaliação conservadora deste fator, dada a sua 

importância nos resultados finais. 

 O estudo apenas incide na centralização de stocks dos hospitais da região de Lisboa, 

como tal as distâncias percorridas em cada rota são da ordem das dezenas de 

quilómetros e por vezes isentas de portagens. Por esse motivo, o custo de 

combustível e portagens representado na figura 21 representa apenas 3 % do custo 

total da centralização. Por outro lado, o custo de leasing e seguro representa 

aproximadamente 3 % do custo total, desta forma, concluiu-se que o total do custo 

envolvido no transporte das mercadorias é de aproximadamente 6 % do custo total 

da centralização. A descentralização não apresenta custos de transporte, 

considerando que todos os materiais são entregues nos armazéns centrais por parte 

dos fornecedores – desta forma o custo de transporte encontra-se afeto aos 

fornecedores. No entanto, com a centralização de stocks, a JMS terá um maior poder 

negocial sobre os seus fornecedores, permitindo assim reduções no custo as 

mercadorias adquiridas. 

 O custo de abertura do armazém central representa aproximadamente 7 % do custo 

total. Este valor é apenas uma aproximação, visto que as obras a efetuar no armazém 

dependem do estado do mesmo. Caso o projeto de centralização avance, será 

interessante perceber qual o acréscimo da renda a pagar, por uma diminuição do 

custo de abertura do armazém central. Desta forma, seria possível uma escolha mais 

acertada do armazém. 

Comparando os dois cenários, concluiu-se que apesar de uma avaliação conservadora do cenário 

da centralização, este representa um custo menor para a JMS, quando comparado com a 

descentralização. A viabilidade financeira deve-se essencialmente à diminuição do número de recursos 

humanos e do custo total das rendas. Estes são os dois fatores decisivos que permitem a viabilidade 

financeira da centralização apesar dos restantes custos envolvidos. 

Na tabela 22 pode-se comparar a variação do custo no caso de uma centralização, tendo por base 

os cenários C3A, B, C, e a descentralização, permitindo assim avaliar o impacto da inclusão de uma 

nova unidade no grupo JMS.  No caso da descentralização teve-se em consideração que os hospitais 



65 
 

a construir teriam uma estrutura de custos logísticos (FSE’s, renda, número e vencimento dos fiéis de 

armazém), iguais ao HCTV. Desta forma, foi possível obter um custo logístico de 243 158.0 €, para o 

tempo de planeamento de 5 anos. 

Tabela 22 – Variação do incremento de custo logístico, em euros, centralização versus descentralização, no caso de 

construção de novos hospitais. 

 ∆ 𝒄𝒖𝒔𝒕𝒐, €, 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂çã𝒐 (𝒄. 𝒄) ∆ 𝒄𝒖𝒔𝒕𝒐, €, 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂çã𝒐 (𝒄. 𝒄)  
∆ 𝑪.𝑪

∆ 𝑪.𝑫
×𝟏𝟎𝟎 % 

C3A 83 608.1 243 158.0 34.4 

C3B 55 324.4 243 158.0 22.8 

C3C 176 161.9 486 316.0 36.2 

Como se pode verificar na tabela 22 a inclusão de uma nova unidade hospitalar origina um 

acréscimo do custo logístico no caso da descentralização, superior ao da centralização. Por exemplo, 

no caso da construção de um hospital em Leiria, ter-se-ia um acréscimo de 83 608.1 € e 243 158.0 €, 

no caso da centralização e descentralização, respetivamente. O acréscimo do custo de centralização 

representa apenas 34.4% da variação de custo da descentralização. No caso da construção de um 

hospital em Almada, ter-se-ia um acréscimo de 55 324.4 € e 243 158.0 €, na centralização e 

descentralização, respetivamente. Por último, a construção de ambos os hospitais representa um 

acréscimo de 176 161.9 € e 486 316.0 €, no custo logística da centralização e descentralização 

respetivamente. O acréscimo do custo de centralização representa apenas 22.8 % - 36.2 % do 

acréscimo no caso da descentralização. No caso da centralização o acréscimo do custo é superior no 

caso da construção do hospital em Leiria do que em Almada, devido ao custo de transporte, dada a 

distância entre o armazém central e a dada região. O acréscimo no caso da construção de ambos os 

hospitais não corresponde à soma dos acréscimos do caso de Leiria e Almada, devido ao 

arredondamento do cálculo do número de fiéis de armazém.  

Localização do armazém central 

Com base no modelo desenvolvido é possível obter qual a localização do armazém central que 

permite minimizar os custos logísticos, dentro de um conjunto de localizações potenciais. No cenário 

C3 é permitido ao modelo a abertura de mais do que um armazém central. No entanto, verifica-se que 

este opta pela abertura de apenas um armazém central, em Sacavém. Pode-se assim concluir que 

Sacavém é o local ideal para a localização do armazém central, permitindo assim, minimizar os custos 

logísticos. Contudo, no cenário C2 optou-se por modificar o custo por metro quadrado em Sacavém, 

para 4 €/𝑚2, ou seja, igual ao praticado na região de Poço do Bispo, considerando o referido na secção 

5.2.2. Pode -se concluir que a localização do armazém central depende em grande medida do custo 

de renda, sendo essa a razão pela qual as localizações de Telheiras e Alcântara são aquelas que 

apresentam uma menor viabilidade (por serem as que estão associadas a um maior custo). 

Avaliação dos benefícios da centralização 

Por último, avaliou-se o custo da centralização com base numa avaliação conservadora dos seus 

benefícios (cenário C4), obtendo-se assim um custo de 1 464 916.0 €. A estrutura de custos 
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considerada neste cenário é igual à do cenário C2A, no entanto considera-se 575 429.2 € de benefícios 

que resultam num custo de 1 464 916.0 €. De notar que uma centralização de stock apresenta vários 

benefícios diretos e indiretos, no entanto apenas se contabilizou os diretos e facilmente quantificáveis. 

A JMS não pretende sustentar a centralização com base em benefícios que não possam controlar 

diretamente, como por exemplo, a redução do custo das mercadorias. A quantificação dos benefícios 

ficou aquém do expectável, pela razão anteriormente referida. Constatou-se que este é o cenário mais 

próximo do real, dando uma previsão mais realista do custo da centralização de stocks, porque se 

considera um maior conjunto de benefícios. Neste caso, ter-se-ia uma poupança de recursos da ordem 

de: 804 504 €. 

Tendo por base a comparação dos diversos cenários, pode-se então concluir que 

independentemente do cenário considerado, a viabilidade financeira do projeto é mantida, apesar de 

por vezes se acentuar a sua tenacidade. Considera-se que o cenário C4 é aquele que mais se aproxima 

da realidade e permite quantificar de forma mais aprofundada a viabilidade financeira do projeto em 

todas as suas vertentes. Desta forma, com uma avaliação conservadora dos benefícios, obter-se-ia 

uma viabilidade financeira de 804 504 €, quando comparado com o cenário C2A. 

5.4. Análise de sensibilidade 

Na construção do modelo foram assumidos vários pressupostos, sendo necessário avaliar o impacto 

de alterações a nível destes pressupostos.  Adicionalmente, sendo o horizonte de planeamento utilizado 

na aplicação do modelo de 5 anos, existem vários parâmetros sobre o qual existe uma grande incerteza 

relativamente à sua evolução ao longo deste período de tempo. Com esta análise pretende-se perceber 

qual o impacto que as alterações em alguns destes parâmetros têm no custo total da centralização, 

área do armazém e na sua localização.   

Efetuou-se assim uma análise de sensibilidade aos valores do custo de renda por metro quadrado, 

taxa de inflação, taxa de aumento da procura, custo por quilómetro percorrido no transporte de 

mercadorias, número de fiéis de armazém por metro quadrado e o custo por metro quadrado de FSE’s. 

Como o principal objetivo da JMS é avaliar a viabilidade financeira da centralização de stocks, não 

pretendendo sustentar a centralização com base nos benefícios desta, considera-se o cenário C2A na 

análise de sensibilidade. 

5.4.1. Custo de renda 

O custo de renda é um fator importante para determinar a localização do armazém central e 

representa 9 % do custo total da centralização. Assim, procedeu-se a uma análise de sensibilidade a 

este parâmetro, encontrando-se os resultados na tabela 23.  
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Tabela 23 – Resultados da análise de sensibilidade ao custo, em euros por metro quadrado, de renda do armazém 

central, e seu impacto no resultado final – cenário C2A. 

Variação (%) - 20 - 10 Cenário C2A + 10 + 20 

Custo (€) 2 002 541.4 2 021443.4 2 040 345.3 2 059 247.2 2 078 149.1 

Variação (%) em 

relação ao cenário C2A 

- 1.9 - 0.9 0 0.9 1.9 

 

Analisando os resultados, concluiu-se que a variação do custo de renda por metro quadrado não 

terá grandes implicações no resultado da centralização. Uma variação de 20 % do custo de renda, 

apenas afeta em 1.9 % o custo da centralização. Apesar da variação do custo de renda, a localização 

do armazém central mantém-se, ou seja, Sacavém. 

5.4.2. Taxa de inflação 

A taxa de inflação depende de vários fatores económicos, como tal está sujeita a incerteza. O tempo 

de planeamento do projeto é de cinco anos, como tal neste espaço de tempo é imprevisível como irá 

evoluir a inflação. Desta forma, procede-se a uma analise de sensibilidade ao valor desta taxa, que se 

encontra na tabela 24. 

Tabela 24 – Análise de sensibilidade a variações na taxa de inflação e seu impacto no resultado final – cenário C2A. 

Variação (%) - 25 - 50 Cenário C2A + 25 + 50 

Custo (€) 2 058 162.7 2 076 284.2 2 040 345.3 2 022 825.3 2 005 596.1 

Variação (%) -  

cenário C2A 

0.9 1.8 0 - 0.9 - 1.8 

Pode-se constatar que variações na taxa de inflação praticamente não terão quaisquer implicações 

nos custos da centralização. A titulo de exemplo, uma variação de 25 % da taxa de inflação, influenciará 

o resultado final em 0.9 %, ou seja, um valor extremamente reduzido.  

5.4.3. Taxa de aumento da procura 

Estima-se que as diferentes unidades do grupo JMS venham a apresentar diferentes níveis de 

crescimento dada as suas diferentes expansões. As taxas de aumento da procura foram estimadas 

pela JMS, sendo este um parâmetro importante no estudo, como tal procedeu-se a uma análise de 

sensibilidade, como se encontra na tabela 25.  

Tabela 25 – Análise de sensibilidade à taxa de aumento da procura e seu impacto no resultado final – cenário C2A. 

Variação 

(%) 

- 30 - 20 - 10 Cenário 

C2A 

+ 10 + 20 + 30 

Área 840.2 872.0 904.7.0 938.2 972.6 1 007.9 1 044.1 

Custo 

total (€) 

1 902 084.0 1 934 871.3 1 968 541.1 2 040 345.3 2 075 829.5 2 149 481.2 2 186 846.6 

Variação 

(%) 

- 6.8 - 5.2 - 3.5 0 1.7 5.3 7.2 
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Como é possível verificar pela tabela, variações nesta taxa refletem-se diretamente na estrutura de 

custos. Observando a tabela 25, verifica-se que uma variação de – 10 % na procura implica uma 

variação de – 3.5 % do custo total da centralização. No entanto, uma variação de – 30 %, implica 

apenas uma redução de 6.8 % no custo total. Conclui-se assim que variações na procura não estão 

associadas a variações proporcionais no custo da centralização. Este facto deve-se ao arredondamento 

por excesso do número de fiéis de armazém, ou seja, variações na área do armazém central não 

resultam necessariamente em variações diretas no número de fiéis de armazém a contratar. 

5.4.4. Custo de transporte 

À semelhança da taxa de inflação e do aumento da procura, o custo de transporte também apresenta 

incerteza. Esta deve-se essencialmente à cotação dos combustíveis que poderá fazer com que o custo 

de transporte oscile, afetando assim o custo da centralização. Na tabela 26 apresenta-se a variação do 

custo por quilómetro percorrido e seu impacto no custo de transporte. 

Tabela 26 – Análise de sensibilidade ao custo, em euros, de transporte – cenário C2A 

Variação (%) - 20 -10 Cenário C2A + 10 + 20 + 30 

Custo (€) 

por 

quilómetro 

0.1946297 0.2189584 0.2432871 0.2676159 0.2919446 0.3162733 

Custo (€) de 

transporte 

46 114.4 51 878.7 57 642.9 63 407.3 69 171.7 74 935.9 

Custo total 

(€) 

2 028816.7 2 034 581.0 2 040 345.3 2 046 109.6 2 051 873.9 2 057 638.2 

Variação 

(%) 

- 0.57 - 0.28 0 0.28 0.57 0.85 

Com base nos resultados, conclui-se que variações do custo por quilómetro percorrido não terão 

grandes repercussões no resultado final da centralização. Apesar das variações no custo de transporte 

a localização do armazém que permite a minimização do custo logístico mantém-se, ou seja, Sacavém. 

Como se verifica na tabela 26, um aumento de 30 % do custo de transporte apenas terá um impacto 

de 0.85 %, ou seja, um impacto praticamente insignificante na estrutura de custos total. 

5.4.5. Número de RH 

Com base na análise dos resultados obtidos na secção 5.3, verificou-se que os recursos humanos 

representam cerca de 38 % do custo da centralização. Os fiéis de armazém representam a maioria do 

custo com recursos humanos, como tal procedeu-se a uma analise de sensibilidade ao número de fiéis 

de armazém por metro quadrado (ver Tabela 27). Considera-se como referência o valor de 0.01 

trabalhadores por metro quadrado, com um buffer de 20 %, como valor de referência, valor este 

utilizado no cenário 2 A. 
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Tabela 27 – Análise de sensibilidade ao número de recursos humanos por metro quadrado e seu impacto no resultado 

final – cenário C2A (F.A – fiéis de armazém) 

∆ (%) -20 - 15 - 10 Cenário 

C2A 

+ 10 + 15 + 20 

Valor 

(𝑹. 𝑯/

𝒎𝟐) 

0.008 0.0085 0.009 0.01 0.011 0.0115 0.012 

Nº F.A 10 10 11 12 13 13 13 

Custo 

total (€) 

1 965 874.5 1 965 874.5 2 003 109.9 2 040 345.3 2 077 580.7 2 077 580.7 2 114 816.1 

Variação 

(%) 

- 3.6 - 3.6 - 1.8 0 1.8 1.8 3.6 

Analisando a tabela anterior, concluiu-se que o número de fiéis de armazém é um fator importante 

na estrutura de custos da centralização, considerando o seu impacto no resultado final. Verificou-se 

que uma variação de - 10 % no número de funcionários por metro quadrado, representa uma variação 

de - 1.8 % na estrutura de custos da centralização. No caso de uma variação de – 20 %, do valor 

utilizado no cenário C2A, representa uma variação de – 3.6 %. Concluiu-se que o buffer de + 20 % 

imposto pela JMS, tem um impacto de mais 3.6 % no custo final da centralização.  À semelhança do 

aumento da procura, variações do número de recursos humanos por metro quadrado, não se traduzem 

na mesma variação do número de funcionários, visto que o modelo arredonda este fator por excesso. 

Por exemplo, uma variação de + 10 % e + 15 %, traduzem-se em 13 funcionários, devido ao fator 

referido.  

5.4.6. Análise de Sensibilidade: análise comparativa e discussão de resultados 

Tendo em vista comparar o impacto da variação dos parâmetros críticos, escolheu-se uma variação 

de – 10 % sobre o valor utilizado no cenário C2A para análise. Os resultados obtidos estão resumidos 

na tabela 28, a qual permite comparar o impacto, em percentagem, que a variação referida tem na 

estrutura de custos, quando comparado com o cenário C2A.  

Tabela 28 – Tendo como base de comparação o resultado obtido no cenário C2A, tem-se uma tabela resumo de 

variações de -10 % dos parâmetros críticos. 

 Custo de 

Renda 

Taxa inflação Aumento da 

procura 

Custo de 

transporte 

Número de 

R.H 

Variação (%)  - 0.9 -0.36 - 3.5 -0.28 -1.8 

 Como seria expectável o aumento da procura é o parâmetro critico mais importante, ou seja, é 

aquela cuja variação afeta mais significativamente a estrutura de custos. O aumento da procura afeta 

diretamente o número de unidades movimentadas, que por sua vez permite determinar a área do 

armazém central. Praticamente todos os custos direta/indiretamente dependem da área, como tal 

qualquer variação que afete este fator terá implicações diretas na estrutura de custos.  

Seguido do aumento da procura, o número de recursos humanos por metro quadrado é outro fator 

que se revelou importante para a estrutura de custos. Este facto deve-se à multiplicação deste valor 
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pela área do armazém central, fazendo com que pequenas variações no número de recursos humanos 

por metro quadrado levem ao aumento/diminuição do número de trabalhadores, que se reflete 

diretamente no custo total com recursos humanos. Como se verificou na análise dos cenários 

apresentada anteriormente, os recursos humanos têm um peso significativo na estrutura de custos, 

como tal pequenas variações neste fator refletem-se significativamente no resultado final. 

Por outro lado, e tal como se pode verificar na tabela 28, variações no custo de renda, taxa de 

inflação e custo de transporte, tem impactos inferiores a 1 %, ou seja, pouco significativos na estrutura 

de custos. Destes, destaca-se a taxa de inflação e o custo de transporte como fatores que apresentam 

uma influência mínima no resultado, inferior a 0.5 %.  

Como foi referido no cenário C2, o custo de renda é um dos fatores mais importantes na escolha do 

local do armazém central. Verificou-se que variações homogéneas no custo de renda associado a cada 

hipotética localização do armazém central, não tem impacto na localização do mesmo. No entanto, 

variações heterogéneas, como foi o caso do cenário C2C, poderão ter implicações na sua localização. 

Desta forma, pode-se concluir que o resultado obtido é robusto perante variações significativas dos 

parâmetros críticos, permitindo colmatar as incertezas existentes.  

5.5. Conclusão 

No presente capítulo foi aplicada a metodologia desenvolvida no capítulo 4 do presente estudo. Para 

a aplicação do modelo desenvolvido foi necessário um levantamento dos dados necessários, existentes 

na JMS e caso necessário, à sua adequação ao pretendido. Dada a limitação de dados, foi necessário 

efetuar-se vários pressupostos, com consentimento da JMS. 

Desenvolveram-se diferentes cenários, onde se pode avaliar o impacto de modificações nos 

pressupostos utilizados e na estrutura logística do grupo JMS. Analisando os resultados dos diferentes 

cenários, é possível concluir que Sacavém é a localização que permite minimizar o custo logístico, à 

exceção do cenário em que se considerou a renda por metro quadrado de Poço do Bispo igual à de 

Sacavém (C2C). É assim possível concluir que Sacavém é a localização ideal, desde que o preço de 

renda por metro quadrado de Sacavém seja inferior à de Poço do Bispo e à das restantes localizações. 

Procedeu-se a uma análise de sensibilidade para avaliar a robustez dos dados e seu impacto no 

resultado final. Constatou-se que os resultados obtidos são robustos a variações dos dados. Variações 

na taxa de crescimento da procura e número de RH por metro quadrado, são os fatores mais críticos. 

Pode-se concluir, que os resultados são robustos a variações dos dados e que o projeto de 

centralização apresenta viabilidade financeira, quando comparado com a descentralização.   
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6. Conclusão 

A presente tese pretendeu responder a um desafio colocado pela JMS, que tinha por objetivo a 

avaliação da viabilidade financeira da centralização de stocks da JMS, através da minimização dos 

custos logísticos. Para tal estudou-se a reestruturação da cadeia logística da JMS, tendo-se para o 

efeito desenvolvido um modelo matemático de otimização. O modelo desenvolvido permitiu identificar 

qual a melhor localização, para um armazém central a arrendar, tendo em conta todos os custos 

inerentes. 

Numa primeira fase do trabalho, e a fim de identificar a melhor forma de responder ao desafio 

colocado pela JMS, fez-se uma revisão da literatura de modo a perceber se existiam na literatura 

problemas semelhantes ao descrito anteriormente e quais as soluções exploradas. Verificou-se que no 

sector da saúde a otimização de recursos ainda se encontra pouco explorada, quando comparada com 

outros setores de atividade, como por exemplo, o sector do retalho. No entanto, nos últimos anos, têm 

surgido mais estudos nesta área. Da revisão da literatura efetuada identificou-se como a metodologia 

mais indicada o desenvolvimento de um modelo matemático de otimização. Existem alguns estudos 

que associam a programação matemática à otimização de recursos no sector da saúde, no entanto 

ainda há um longo caminho a percorrer. Desta forma, o estudo desenvolvido vem contribuir para a 

literatura existente, associando a otimização de recursos logísticos à programação matemática, no 

sector da saúde.   

O modelo desenvolvido teve por base o estudo de Salema, et al., (2010) que propôs um modelo de 

programação matemática, genérico para as cadeias de abastecimento de ciclo fechado. Sendo o 

problema a estudar mais simplificado e abordando apenas a CA direta houve um conjunto de 

adaptações a efetuar que tiveram em conta o problema em estudo. Em particular, o modelo proposto 

permite dar resposta às seguintes questões: i) onde localizar o armazém central de modo a minimizar 

o custo logístico; ii) maximizar os benefícios associados à centralização; iii) Minimização dos custos 

associados à solução; iv) avaliar a viabilidade financeira da solução desenvolvida. 

O modelo desenvolvido foi aplicado a um conjunto de sete cenários distintos que consideraram 

diferentes estruturas de custos. A avaliação dos diferentes cenários permitiu avaliar o impacto que 

modificações nos pressupostos/ estrutura logística da JMS causariam na estrutura de custos do projeto 

e na estrutura da cadeia. Como principal conclusão obteve-se que para todos os cenários estudados a 

viabilidade financeira da centralização se manteve e superou a alternativa da não centralização. 

Sacavém foi sempre a localização escolhida e que permite minimizar o custo logístico da rede, desde 

que o custo por metro quadrado de renda do armazém seja inferior à da renda na segunda alternativa 

melhor, Poço do Bispo.  

Utilizando o modelo fez-se ainda uma análise de sensibilidade para perceber qual o impacto que as 

modificações de alguns dos parâmetros críticos poderão ter nos resultados do modelo. Concluiu-se que 

o aumento da procura é o parâmetro que afeta mais significativamente o resultado final. Uma variação 

de + 20 % neste parâmetro levará a um aumento de 7.2 % do custo logístico, dado o aumento da área 

do armazém central e custos inerentes a este. O parâmetro que apresenta um menor impacto no 
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resultado é o custo de transporte. Uma variação de + 20 %, implicará apenas um acréscimo de 0.57 % 

do custo total. Apesar de variações nos parâmetros críticos, a localização do armazém manteve-se em 

Sacavém. No global conclui-se que a incerteza nos parâmetros não afetará significativamente a 

estrutura final da rede tendo-se, pois, uma solução robusta.  

Assim, e como recomendações à JMS, sugere-se a abertura de um armazém central em Sacavém, 

onde a centralização dos produtos: material clínico, rouparia, hotelaria e administrativo, deverá ser feita.   

Todavia, o presente trabalho poderá ainda ser melhorado a diversos níveis. Como principais 

melhorias tem-se: 

1. Estudar a inclusão dos produtos farmacêuticos no modelo de centralização, ou seja, 

centralizar todos os medicamentos e a partir do armazém central proceder-se à 

distribuição destes, como acontece com os materiais em estudo. Estes não foram 

considerados dada a complexidade da centralização destes produtos e, segundo a 

JMS, ao facto das entidades competentes/ reguladoras ainda não se encontrem 

preparadas para tal. 

2. Integrar a logística inversa no modelo, por forma, a incluir a esterilização de material 

hospitalar. Assim, os materiais seriam recolhidos nas unidades hospitalares, por sua 

vez enviados para o armazém central, onde seriam esterilizados e de seguida 

retomavam às unidades.  

3. Estudo aprofundado do número de recursos humanos necessários ao armazém 

central, dada a sua importância nos resultados obtidos. 

4. Considerar uma unidade temporal menor (dias, ao invés de mês). Desta forma seria 

possível modelar os níveis de stock de forma mais assertiva - planeamento 

operacional.  

5. Inclusão da sustentabilidade na centralização. Assim, seria possível contribuir para os 

três pilares de sustentabilidade do grupo.  

6. Considerar a modelação de incerteza no modelo, transformando-o num modelo 

estocástico, permitindo avaliar desta forma a incerteza dos parâmetros, como o 

crescimento da procura. 

7. Realizar um levantamento mais aprofundado de dados/ custos/benefício a um nível 

tático/operacional. No caso do presente estudo, não existem dados de: custos, 

unidades movimentadas consumidas e nível de stock, referentes à rouparia.  Caso 

estes dados existissem, seria possível modelar a rouparia à semelhança dos outros 

produtos em estudo. Neste nível de planeamento, também seria importante avaliar a 

área e volume que cada tipo de produto ocupa, por forma a dimensionar de forma 

mais assertiva a área do armazém central e o número de veículos de transporte de 

mercadorias. Se possível, seria interessante considerar cada produto como uma 

entidade individual, ou seja, não incluído numa categoria de produtos, com uma 

determinada área, volume, peso e crescimento da procura.  
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8. Levantamento mais rigoroso de todos os benefícios inerentes à centralização de 

stocks e sua quantificação monetariamente; 

9. Estudar a um nível tático/operacional o layout do futuro armazém central e tipos de 

picking. 

Algumas das sugestões referidas iriam aumentar consideravelmente a complexidade do modelo, 

mas iria permitir uma maior aproximação do mesmo à realidade. Concluiu-se ainda que existe um longo 

caminho a percorrer, no que diz respeito ao levantamento de dados num nível tático/ operacional. 

Todavia o presente estudo vem reforçar a importância de associar soluções da engenharia ao 

mundo empresarial, auxiliando os gestores/ decisores a tomarem as suas decisões de forma mais 

informada e assertiva. No sector da saúde a tomada de decisões com recurso a programação 

matemática ainda se encontra ligeiramente inexplorada. Este estudo vem assim, reforçar a literatura 

existente e a importância da aplicação de modelos matemáticos ao sector da saúde e otimização 

logística. 

Como conclusão final espera-se que este estudo tenha impacto direto nas decisões logísticas da 

JMS, auxiliando a sua tomada de decisões.  
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Anexo I  
 

Tabela A – Número de SKU’s e unidades movimentadas por cada unidade CUF, entre 23 de Março de 2015 e 2016 

(Fornecido pela JMS e calculado pelo autor). 

 

 

Unidade CUF Nº de SKU’s Percentagem 

(%) 

Unidades 

Movimentadas 

Percentagem 

(%) 

Clínica CUF Alvalade 87 1.37 58243 2.28 

Clínica CUF Belém  82 1.30 88120 3.45 

Clínica CUF Sintra  90 1.42 20383 0.8 

Clínica CUF Miraflores 37 0.58 4500 0.18 

Clínica CUF Mafra 97 1.53 12489 0.49 

Clínica São Domingos de 

Rana 

104 1.64 16826 0.66 

Hospital CUF Cascais 966 15.26 323516 12.66 

Hospital CUF Torres Vedras 710 11.22 177062 6.93 

Hospital CUF Descobertas 1665 26.30 1057477 41.39 

Hospital CUF Infante Santo 1770 27.96 716399 28.04 

Hospital CUF Sintra 722 11.41 80004 3.13 
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Anexo II 
Procura dos diferentes tipos de produtos, pelas unidades hospitalares, durante o ano zero, ou seja, o ano correspondente à construção do modelo 

Tabela B – Procura de unidades movimentadas, por cada tipo de produto e unidade CUF, durante o período de um ano (Fornecido pela JMS). (cclinico – material de consumo 

clínico; administra – administrativo) 

Unidade 

CUF 

Tipo de 

produto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

H.C. 

Descobertas 

 

hotelaria 47505 64755 63217 66930 58028 63863 58541 76254 58852 74393 59083 60584 

cclinico 944447 897156 911189 890032 847527 869545 1015057 730364 922447 1010224 901964 927121 

administra 61819 98898 74763 67897 94716 62362 69533 128537 92360 62062 108715 69795 

rouparia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H.C. Infante 

Santo 

 

hotelaria 36900 32826 32738 34790 33217 30939 29431 23142 26103 34647 32252 26878 

cclinico 679118 578448 712513 641290 619673 605110 602160 445484 634028 698292 597028 636125 

administra 70257 72944 54151 73570 73631 108037 73078 68289 91434 87973 62779 53402 

rouparia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H.C. Cascais 

 

hotelaria 11112 33553 15319 18746 17352 11849 20265 15989 14061 24676 15971 21548 

cclinico 230995 228144 255074 243970 258484 229836 261806 220691 264095 284062 248793 257667 

administra 54159 52599 37809 53967 33812 44424 55727 32548 39941 55778 33637 44303 

rouparia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H.C. Torres 

Vedras 

 

hotelaria 4153 3401 3180 3247 3343 2306 3217 2598 2460 4141 3814 3902 

cclinico 150400 123631 144129 130898 126014 136831 136511 117419 126834 143893 129448 145989 

administra 23770 25786 28517 24529 31535 17639 18083 15999 33502 19878 49098 27171 

rouparia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H.C. 

Santarém 

hotelaria 104 92 102 58 56 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 

cclinico 18187 21683 22476 22243 18811 19533 19533 19533 19533 19533 19533 19533 

administra 206 245 194 175 187 219 219 219 219 219 219 219 

rouparia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



80 
 

 

Unidade 

CUF 

Tipo de 

produto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C.C. Belém 

 

hotelaria 202 402 12 68 146 192 72 124 162 180 132 0 

cclinico 35433 22410 76799 49414 56690 28096 41594 37230 50375 29323 18398 38328 

administra 1943 20442 1187 1859 13895 1274 433 949 849 782 5313 24736 

rouparia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. São 

Domingos 

de Rana 

 

hotelaria 420 913 1530 0 601 20 20 1332 1510 1503 720 1306 

cclinico 6540 10275 12803 10380 12477 10305 10359 11935 13027 12480 11211 14639 

administra 779 773 972 396 1344 914 975 698 721 2099 1709 1281 

rouparia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C.C 

Alvalade 

 

hotelaria 309 353 344 243 328 152 309 252 228 378 188 118 

cclinico 30040 42410 70167 17940 49393 48717 50259 37470 29224 80296 78041 33696 

administra 550 27557 9745 31006 5710 6080 29551 7158 9139 25867 16571 24429 

rouparia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. C. 

Miraflores 

 

hotelaria 0 252 122 14 3 234 114 105 14 504 908 512 

cclinico 0 22118 9153 6060 6490 7682 6677 3800 7951 6015 8833 3465 

administra 0 1748 1357 155 3272 10140 2352 12 1781 663 1601 523 

rouparia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. C. Mafra 

 

hotelaria 0 211 0 0 100 20 5 100 100 105 110 110 

cclinico 12481 8510 7720 7842 6694 9624 7179 11171 9808 9609 9758 11170 

administra 782 601 1510 540 1058 3646 439 1080 2812 1973 1886 1209 

rouparia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. C. Sintra hotelaria 11 6001 32 100 2 10 10 0 0 0 3020 17 

cclinico 10128 8627 14207 5956 9530 15704 5325 7417 11322 10128 13329 11749 

administra 2309 2951 14842 1530 1755 4975 768 3196 1689 1009 3290 8663 

rouparia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo III 
 

Tabela C – Número de unidades movimentadas em stock de segurança (Calculado com dados da JMS). (cclinico – material de consumo clínico; administra – administrativo) 

. HCD HCIS HCC HCS CCB CCSDR CCA CCMafra CCM CCS 

hotelaria 8355.6 4154.0 2449.3 11.0 18.8 109.7 35.6 9.6 30.9 102.2 

cclinico 120745.2 82769.7 33151.3 2668.1 5378.8 1515.9 6307.2 1239.6 980.5 1371.3 

administra 11016.2 9883.8 5985.6 28.2 818.5 140.7 2148.5 194.8 262.3 522.0 

rouparia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabela D – Stock médio, em euros, por cada unidade hospitalar (Fornecido pela JMS). 

 HCD HCIS HCC HCTV HCS 

Stock médio (€) 332 387 263 021 160 256 55 628 49 189 
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Anexo IV 

 

Tabela E – Distância, em quilómetros, a percorrer durante um ano para entregar os produtos nas diferentes unidades do grupo, por: localização do armazém central e cenário 

(ViaMichellin, 2016). 

Distância (𝒌𝒎) Telheiras Alcântara Sacavém Poço do Bispo 

C2 A, B, C; C4A 51 072 51 504 49 392 48 816 

C3 A 77 035.2 77 467.2 75 355.2 74 779.2 

C3 B 52 800 53 231.8 51 120 50 544 

C3 C 78 619.2 79 051.2 76 939.2 76 636.2 

 

 


