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Resumo 
Os produtos agroalimentares perecíveis são produtos que após a sua colheita têm de ser 

comercializados no menor espaço de tempo, pois têm prazos de validade mais curtos e que após 

colheita vão perdendo gradualmente qualidade. Este facto faz com que as operações, ao longo 

de toda a cadeia de abastecimento, tenham de apresentar níveis de eficiência elevados e 

também que as diferentes infraestruturas, que a suportam, estejam bem localizadas de forma a 

reduzir o tempo de transporte desde os produtores até aos consumidores finais. 

Foi neste contexto que surgiu esta dissertação com a Beirabaga, empresa que produz e 

comercializa pequenos frutos silvestres, tais como, framboesa, amora, mirtilo, entre outros. Esta 

empresa pretende estudar a sua rede de distribuição composta atualmente por  fornecedores 

nacionais e internacionais, três centros de produção em Tavira, Fundão e Alpedrinha e dois 
centros de embalamento em Alpedrinha e Tavira (embora este último seja apenas para 

exportação), e analisar possíveis pontos de melhoria através da redefinição da sua rede de 

infraestruturas, tendo como principal objetivo reduzir o tempo de distribuição dos produtos e os 

custos que estão inerentes à cadeia de abastecimento. 

Para responder a este desafio foi necessário fazer estudo profundo sobre a empresa e a sua 

cadeia de abastecimento. Posto isto, elaborou-se uma revisão da literatura com o objetivo de 

encontrar alguns trabalhos de autores que tenham estudado casos semelhantes; de seguida, 

desenvolveram-se dois modelos matemáticos com o intuito de encontrar as soluções ótimas quer 

em termos de custo quer de tempo. A solução que minimiza os custos totais permite reduzir os 

custos atuais em cerca de 12%, com uma configuração de rede com 2 centros de embalamento; 

a solução que minimiza o tempo permite uma redução do tempo de distribuição em cerca de 
44%, com uma configuração de rede com 3 centros de embalamento. 

Palavras-Chave: Alimentos perecíveis, Gestão da cadeia de abastecimento, Cadeia de 
abastecimento de frutas, Cadeia de abastecimento alimentar, Problemas de localização de 

infraestruturas. 
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Abstract 
Perishable agri-food products must be sold to the final consumer in a short period of time, as this 

type of product has a short lifetime and after being hand-picked, it gradually starts degrading. 

This means that every single operation carried out throughout the supply chain has to present 

high efficiency levels, and all infrastructures that support the whole chain should be well located, 

in order to reduce transportation times between producers and final consumers. 

The present dissertation focuses on Beirabaga, a company that produces and commercializes 

soft fruits, such as: raspberries, blackberries, blueberries, among others. This work analyses 

Beirabaga’s current distribution network - which is composed of several national and international 

producers, three production centres in Tavira, Fundão and Alpedrinha, and two packaging centres 

in Alpedrinha and Tavira (although this last centre is only used for exportation purpose) - and 
aims to redefine it in order to minimize the overall distribution times and costs associated with the 

supply chain. 

In order to respond to this challenge, a thorough study about the company and their whole supply 
chain was required. Therefore, a literature review was made to characterize this chain and find 

some similar authors’ studies; after that, two mathematical models were developed in order to 

find the optimal solutions in terms of costs and time. The solution that minimizes the total costs 

allows to reduce current costs in 12%, with  a network configuration with two packaging centres; 

the solution that minimizes the time allows to reduce the current distribution time in 44%, with a 

network configuration with three packaging centres.  

Key Words: Perishable food, Supply Chain Management, Fruit Supply Chain, Food Supply 

Chain, Infrastructures’ Location Problems. 
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1. Introdução 
Este primeiro capítulo tem como principal objetivo dar a conhecer ao leitor, de um modo geral, o 
problema em análise. No subcapítulo 1.1 apresenta-se a sua contextualização. Em 1.2 

ambiciona-se apresentar os diferentes objetivos desta dissertação. De seguida, com o 

subcapítulo 1.3 pretende-se apresentar a metodologia adotada e, por fim, em 1.4 tenciona-se 

descrever a sua estrutura.   

1.1. Contextualização do problema 
O contínuo crescimento da população mundial e a globalização do mercado fazem com que 
exista, cada vez mais, uma maior procura de produtos agroalimentares. Desta forma, tornou-se 

fundamental para as empresas do sector melhorar e desenvolver as operações que ocorrem ao 

longo de toda a cadeia de abastecimento, tornando-as mais eficientes. 

Para além do crescimento populacional e da globalização do mercado, existem outros fatores 

que exigem um estudo aprofundado da cadeia de abastecimento de produtos agroalimentares, 

tais como: constantes alterações climatéricas, segurança alimentar, frequentes mudanças nas 

tendências alimentares dos consumidores e, por fim, perecibilidade de certos produtos. 

Os produtos agroalimentares perecíveis têm características que tornam ainda mais complexa a 

gestão da cadeia de abastecimento pelo curto prazo de validade que os produtos ostentam, 

como também devido à perda gradual de qualidade que vão tendo ao longo do tempo (Bowman 

et al., 2009). 

No caso dos bens perecíveis, é importante ter as diferentes infraestruturas, ao longo de toda a 

cadeia, em localização adequada, de forma a que o transporte e armazenamento possam ocorrer 

no menor espaço de tempo (Tong et al., 2012; Morganti & Gonzalez-Feliu, 2015).  

As decisões relacionadas com a localização de infraestruturas são decisões críticas, pois podem 

assegurar, ou não, a eficiência de uma cadeia de abastecimento, com maior ênfase se o produto 

for perecível. Uma má localização pode incrementar o nível de custos e, pode significar ainda, 

uma menor qualidade do produto quando vendido ao consumidor final. 

O problema que vai ser abordado nesta dissertação e que foi proposto pela empresa Beirabaga 

está relacionado, exatamente, com o que foi mencionado anteriormente. Esta empresa, que 

produz e comercializa pequenos frutos, tais como amoras, mirtilos, framboesas e groselha, 
produtos altamente perecíveis (na sua maioria com um tempo de vida de cerca de 4 dias), 

procura estudar e analisar de que forma a atual localização das suas infraestruturas (centros de 

embalamento e câmaras frigoríficas) afeta a distribuição a nível nacional, não só em termos de 

custos como também em termos de tempo, dois fatores fundamentais para a distribuição destes 

produtos. Para além disso, a Beirabaga também pretende que sejam analisadas potenciais 
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localizações para construção de novos centros de embalamento, com o objetivo de reduzir 

custos e tempo despendido. 

Esta temática apresenta enormes desafios, de tal forma que recentemente têm surgido, cada 

vez mais, estudos académicos nesta área (Ahumada e Villalobos, 2009). 

1.2. Objetivos da Dissertação 
Após a contextualização do problema, é fundamental clarificar qual o objetivo da dissertação.  

O principal objetivo desta é analisar e propor melhorias à configuração da atual rede de 

infraestruturas da Beirabaga, de forma a otimizar, nível nacional, os custos e o tempo despendido 

desde a colheita até à entrega aos clientes. Para tal, foi necessário estudar a possibilidade de 

construção de novos centro de embalamento (Lisboa e Tavira), habilitados para satisfazer o 

mercado nacional, e a possibilidade de desinvestir no centro de embalamento em Alpedrinha, 

assim como a redefinição dos fluxos de transporte entre as várias entidades envolvidas, de forma 

a otimizar em termos de tempo e custos a cadeia de abastecimento que serve os clientes 
nacionais.  

1.3. Metodologia  
Neste capítulo é apresentada a metodologia que se adotou no desenvolvimento da dissertação 

(figura 1). 

 

Figura 1 - Metodologia da Dissertação . 

Na primeira etapa é caracterizada a empresa Beirabaga, mais concretamente a sua cadeia de 

abastecimento, desde a colheita até à chegada ao consumidor, de forma a contextualizar o 

problema em estudo e dar a entender ao leitor a pertinência do mesmo. Para ser possível 

pormenorizar esta empresa e as suas atividades foi necessário estabelecer um contacto regular 

com o CFO da empresa através da realização de várias reuniões, foi necessário recolher uma 

quantidade considerável de dados e analisá-los, tais como os custos de transporte, fluxo de 

produtos dentro da rede, faturação nos últimos anos, entre outros. 

6) Análise e discussão de resultados

5) Aplicação dos modelos

4) Construção dos modelos matemáticos

3) Recolha de Dados

2) Revisão da Literatura

1) Caracterização da empresa e do problema em estudo
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Na segunda etapa é realizada uma revisão da literatura de acordo com o problema em estudo. 

Aqui serão abordados os principais temas relacionados com esta dissertação, através da 

pesquisa de artigos e de autores que estudaram e perceberam a importância e a pertinência de 

problemas similares. Como tal, foi necessário estudar e ler diferentes artigos científicos. A 

pesquisa online de artigos científicos foi realizada em várias bases de dados científicas, tais 

como o Web of Science, B-on e o Science Direct. Algumas das palavras-chave utilizadas foram:  
perishable, perishable product, perishable food, supply chain management, fruit supply chain, 

food supply chain, facility location problem, network design.  

Na terceira etapa são recolhidos e tratados os dados fundamentais a incorporar nos modelos a 

serem construídos. Recorreu-se a dados históricos da empresa, relativo ao ano de 2017, tais 

como a procura, oferta, custos de transporte, custos de embalamento, custos de compra e 

produção, custos de investimento e desinvestimento em centros de embalamento, entre outros. 

Após a recolha e a análise dos dados é iniciada a construção dos modelos matemáticos que 

permitam analisar a atual rede e a possibilidade de construção de um, ou mais, centro de 

embalamento e a redefinição dos fluxos de transporte com o objetivo de otimizar a distribuição 

de pequenos frutos no território nacional, tanto em termos de custos, como de tempo.  

Após a construção dos modelos, serão implementado em GAMS e testados com os dados reais 

que foram recolhidos. Posteriormente à construção e aplicação dos modelos será possível extrair 

resultados que serão discutidos e analisados mais tarde com o propósito de retirar conclusões e 

encontrar eventuais pontos de melhoria. 

1.4. Estrutura da Dissertação 
 

Esta dissertação está dividida em seis grandes capítulos: 

1) Introdução 

Este capítulo está dividido em quatro subcapítulos. Primeiro contextualiza-se o 

problema. Depois, procura-se estabelecer os objetivos da dissertação e qual a 

metodologia que foi adotada. Por último, procura-se fazer uma análise da estrutura do 

trabalho. 

2) Caso de Estudo 

Neste capítulo, pretende-se fazer uma apresentação da Beirabaga, através de uma 

descrição e apresentação da sua evolução e do seu posicionamento ao longo dos 
últimos anos. Posteriormente, será caracterizada a cadeia de abastecimento onde a 

Beirabaga se insere, desde a produção até à chegada ao cliente, com principal foco na 

distribuição atual dos pequenos frutos a nível nacional. Por último, será sintetizado o 

desafio a resolver.  
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3) Revisão da Literatura 

Aqui pretende-se adquirir o conhecimento científico necessário para que se possa 

resolver o desafio proposto. 

Neste  capítulo estão inseridos diversos temas, como: a cadeia de abastecimento de 

produtos agroalimentares perecíveis, a configuração da rede da cadeia de 

abastecimento de produtos perecíveis e, por fim, são apresentados alguns estudos 

realizados nesta área que possam servir de base para a construção dos modelos 

matemáticos.  

4) Definição dos Modelos Matemáticos 

Aqui são apresentados os modelos matemáticos desenvolvidos, o que implica definir os 

índices, os parâmetros, as variáveis, as funções objetivos e as restrições necessárias de 
cada um destes modelos de forma a representar o problema em estudo. É ainda neste 

capítulo que serão apresentadas as limitações presentes em cada um dos modelos. 

5) Implementação dos Modelos Matemáticos 

Neste capítulo são expostos ao leitor os dados recolhidos sobre a situação real da parte 

da cadeia de abastecimento estudada, nomeadamente os dados que servem de input 

para os modelos e que são relativos ao ano de 2017, bem como a forma como foram 

tratados. São ainda fornecidos os dados acerca da situação no que diz respeito ao tempo 

e aos custos, através da aplicação de cada modelo. Após a exposição da situação atual 

serão apresentados os resultados obtidos da implementação de cada modelo no 

software de modelação GAMS, confrontando cada um dos cenários ótimos propostos 
com a situação atual. Por fim, ainda se realiza uma análise de sensibilidade onde são 

testadas possíveis variações de alguns parâmetros fundamentais do problema. 

6) Conclusões 

Por último, é neste capítulo que se apresentam as principais conclusões e propõem-se 

possíveis estudos para serem posteriormente desenvolvidos. 
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2. Descrição do Problema  
Neste capítulo pretende-se dar a conhecer ao leitor o problema que será estudado no âmbito da 

dissertação. O primeiro subcapítulo tem como objetivo apresentar a empresa Beirabaga. No 

subcapítulo 2.2 tenciona-se mostrar o atual posicionamento da empresa no mercado. No 

subcapítulo 2.3 será descrita a cadeia de abastecimento da empresa. Por último, são 
apresentados os desafios que se pretendem resolver na dissertação. 

2.1. Beirabaga  

2.1.1. A História da Beirabaga 

A Beirabaga é uma empresa portuguesa criada em 1991. Desde então, dedica-se à produção e 

comercialização de pequenos frutos (framboesas, amoras, mirtilos e groselhas), produtos que 

são vendidos frescos e, por isso, altamente perecíveis. Esta empresa, fundada por dois irmãos, 

Bernardo e Frederico Horgan, teve como foco principal diversificar e compensar, através deste 

novo projeto, um anterior negócio que tinha o inconveniente da sazonalidade. 

Os dois irmãos têm diferentes bases académicas. O Bernardo Horgan licenciou-se em medicina 

e o Frederico Horgan em engenharia mecânica. No entanto, após acabarem os estudos, ambos 

decidiram começar um trajeto que em nada se fazia prever. Assim, fundaram, em 1979, a 
empresa Serramel, destinada à produção e comercialização de mel. 

Uma década passada, perceberam que o negócio do mel era um negócio muito afetado pela 
sazonalidade e, por isso, tinham de inovar/diversificar, e encontrar um novo negócio. Assim, 

decidiram investir na produção de pequenos frutos, no Fundão, que é conhecido por ter um clima 

e um solo de alta qualidade para a produção de fruta. 

Nos dias de hoje, a Beirabaga e a Serramel são totalmente independentes. O Bernardo Horgan 

tornou-se, assim, CEO da Beirabaga e o Frederico Horgan CEO da Serramel. Na base desta 

decisão esteve o facto de ambos acharem que as duas empresas tinham potencial para poderem 

crescer por si. O processo de separação iniciou-se em 2010.  

Durante os primeiros anos da Beirabaga, a produção e a comercialização destes pequenos frutos 

era praticamente inexistente em todo o território nacional, assim como o seu consumo. 

Inicialmente, a Beirabaga vendia os pequenos frutos para a indústria. Apenas mais tarde é que 

a empresa percebeu que o negócio dos frescos era mais rentável. A partir daí, rapidamente se 

estabeleceu no mercado Europeu, não só porque produzia fruta de excelente qualidade, mas 

também porque, devido ao excecional clima português, conseguia produzir os frutos em períodos 
precoces comparativamente com outros produtores europeus. 

No decorrer dos anos, a Beirabaga conquistou  um espaço no mercado nacional, tendo formado 
parcerias com os principais retalhistas em Portugal, assim como pela afirmação da marca entre 
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os consumidores nacionais. Esta conquista teve repercussões na empresa, pois o mercado 

nacional representa atualmente cerca de 70% da faturação total. 

Em 2010, a Beirabaga começou a investir em novas unidades de produção no Algarve, 

permitindo, assim, beneficiar do clima único deste local, sem comparação no resto da Europa. 

Este investimento permitiu a produção de framboesas e amoras durante o ano inteiro, fazendo 

com que a sua produção deixasse de ser sazonal. A Beirabaga ganhou, assim, uma vantagem 

competitiva em relação aos produtores localizados no norte da Europa, tendo concorrência 

durante os meses de inverno dos produtores do sul de Espanha e Marrocos. 

2.1.2. Recursos Atuais da Beirabaga 

A Beirabaga possui diversos ativos e recursos necessários à sua atividade, como, terrenos 

agrícolas, estufas, câmaras frigorificas, centros de embalamento, recursos humanos, entre 

outros. 

Na Tabela 1, pode observar-se a atual localização dos terrenos agrícolas (Tavira, Alpedrinha e 

Fundão) e a produção total obtida através dos mesmos para cada tipo de fruto. 

Tabela 1 - Produção total por tipo de fruto e por terreno agrícola em 2017 (Fonte: Adaptado de Beirabaga, 2017). 

 

Existem dois tipos de câmaras frigoríficas na Beirabaga: câmara frigorífica com a função de 

acelerar o período de dormência das plantas (em Alpedrinha) e câmaras frigoríficas apenas com 

a função de armazenamento e conservação dos pequenos frutos (Tavira e Fundão). O primeiro 
tipo tem como função mitigar a sazonalidade. Este é um processo necessário para reativar as 

plantas após o período de verão. Sem esta câmara frigorifica, a produção durante o inverno seria 

bastante complicada de se realizar. A Beirabaga está atualmente a estudar a possibilidade de 

instalação de uma câmara frigorifica em Tavira, tal como a de Alpedrinha. 

As estufas estão presentes em todos os centros de produção e constituem um elemento 

essencial, pois permitem regular a temperatura no interior das mesmas e, assim, obter as 

melhores condições para o crescimento e desenvolvimento das plantas, objetivando a obtenção 

dos melhores frutos. 
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Os centros de embalamento da Beirabaga localizam-se em Alpedrinha e em Tavira. O centro de 

Tavira destina-se apenas ao embalamento de produtos para exportação, não é um centro capaz 

de “servir” os dois mercados. O embalamento de toda a produção que tem como destino o 

mercado nacional tem de passar pelo centro de embalamento em Alpedrinha. 

Em termos de recursos humanos, a Beirabaga tem um número de trabalhadores variável de 

acordo com o período do ano. Durante o período de baixa produção, Junho, Julho e Agosto, a 

empresa tem cerca de 150 trabalhadores, mas nos períodos de alta produção (restantes meses 

do ano) pode ter mais de 220. 

Destes trabalhadores, cerca de 60% trabalham na apanha da fruta, 10% estão dedicados ao 

serviço de back-office, outros 10% são trabalhadores especializados, desde engenheiros 

agrónomos até trabalhadores que tenham como função coordenar os trabalhos nos diferentes 
terrenos. Os restantes 20% estão alocados nos diferentes armazéns ou correspondem a outros 

trabalhos no campo.  

A única atividade que sofre uma variação no número de trabalhadores ao longos do ano é aquela 
que está relacionada diretamente com a apanha de fruta. 

2.2. O Posicionamento da Beirabaga no Mercado 

2.2.1. Produtos 

Tal como já foi referido, a Beirabaga é uma empresa que se dedica à produção e comercialização 

de pequenos frutos. Estes alimentos, no mercado nacional, são vendidos em embalagens com 
um peso líquido de 125 gramas, no caso da framboesa e do mirtilo, ainda poderão ser 

comercializados em embalagens com um peso líquido de 70 e 80 gramas, respetivamente. No 

mercado internacional, são vendidos em embalagens de 125, 150 ou 250 gramas.  

Para além destes, a Beirabaga também oferece mixes e snacks destes pequenos frutos com 

granola, para que possam ser adicionados mais tarde a um outro produto, como um iogurte, por 

exemplo. Os mixes são apresentados em embalagens de 170 ou 130 gramas com duas 

divisórias e que podem incluir qualquer um dos diferentes tipos de frutos mencionados. Estes 

produtos têm exclusivamente como destino o mercado nacional, constituído maioritariamente por 

retalhistas. 

Em relação aos clientes do mercado internacional, a Beirabaga vende só os seus monoprodutos. 

2.2.2. Crescimento da Beirabaga no Mercado 

A Beirabaga tem aumentado continuamente os seus níveis de faturação, tendo neste último ano, 

de 2017, realizado cerca de 7,6 milhões de euros. Na figura 2, pode-se verificar esta tendência.  
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Figura 2 - Faturação Total, de 2010 a 2017 (Fonte: Adaptado de Beirabaga, 2017). 

Como se pode constatar através da figura 2, os anos de 2013 e de 2015 apresentam um 

crescimento mais acentuado. No ano de 2013 houve uma variação de 48% em relação ao ano 

anterior, enquanto que em 2015 houve uma variação de 39%. Estas grandes variações devem-

se a duas razões: a primeira é o facto de nesses anos ter havido um aumento significativo das 

áreas de produção, acompanhado também de um aumento da comercialização dos mesmos 

com origem em outros produtores, havendo assim a possibilidade de vender maiores 
quantidades. A segunda razão é ter havido um elevado aumento do consumo nacional nesses 

anos. 

2.2.3. Mercado Nacional 

O mercado nacional tem um peso que oscila entre os 70% e os 80% da faturação total da 

empresa, sendo que, desde 2015, esse mesmo peso estabilizou perto dos 70%.  

Na figura 3 é possível observar o peso que cada produto tem tido nas vendas (mercado  nacional) 
desde 2015. 

 
Figura 3 - Peso que cada produto tem na faturação relativa às vendas no mercado nacional, de 2015 a 2017 (Fonte: 

Adaptado de Beirabaga, 2017). 
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Através da análise da figura 3, verifica-se que, comparativamente com os outros produtos, a 

framboesa tem um peso muito significativo na faturação (mercado nacional). Esta, nos últimos 

três anos, tem representado cerca de 40% da faturação, enquanto que o segundo produto, o 

mirtilo ou os mixes, dependendo dos anos, representa perto de 20%. 

No mercado nacional, o contínuo crescimento da procura de framboesa e o aumento das áreas 

de produção são as principais razões para que a framboesa tenha esta elevada preponderância. 

A amora, ao longo dos últimos três anos, tem tido um peso de cerca de 10%, enquanto que a 

groselha teve um peso de cerca de 7%. Por último, a fisális tem apresentado um peso de 1% ao 

longo dos últimos anos. 

A grande maioria dos clientes nacionais são retalhistas que vendem os produtos fornecidos pela 

Beirabaga ao consumidor final. De referir que a maioria dos retalhistas comercializa os produtos 

da Beirabaga como marca branca, sendo reduzido o número de retalhistas que permitem à 

Beirabaga vender com a sua própria marca. Por exemplo, o cliente B vende os produtos da 

Beirabaga como marca branca, já o cliente B permite à Beirabaga vender com a sua própria 
marca. Na figura 4 é possível observar a faturação realizada pelos cinco maiores clientes 

nacionais.  

 

 
Figura 4 - Faturação realizada pelos 5 maiores clientes nacionais nos anos de 2016 e 2017 (Fonte: Adaptado de 

Beirabaga, 2017). 

O cliente A foi o maior cliente da Beirabaga em 2016 e em 2017, representando um peso de 25% 

e 29% em relação à faturação total da empresa. Foi também aquele cuja faturação sofreu uma 

maior variação de 2016 para 2017 (um aumento de cerca de 34%). A faturação aumentou em 

todos, com exceção do cliente E, que diminui 21%. Este último, é também entre estes cinco 
clientes aquele que tem uma menor representatividade na faturação da Beirabaga (cerca de 3%).   
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2.2.4. Mercado Internacional 

O mercado internacional representa cerca de 30% da faturação nestes últimos anos. 

Na figura 5 é visível a preponderância que cada produto tem tido na faturação a nível de 

exportações desde 2015. 

 
Figura 5 - Peso que cada produto tem na faturação relativa às vendas no mercado internacional, de 2015 a 2017 

(Fonte: Adaptado de Beirabaga, 2017). 

A observação da figura 5 permite-nos entender que, também a nível das exportações, a 

framboesa se destaca comparativamente com os outros produtos. A faturação realizada com a 

framboesa tem representado cerca de 80% da faturação total relativa às exportações, 

apresentando algumas variações durante os três anos.  

A groselha apresenta um peso de cerca de 10%, a amora cerca de 5% e o mirtilo cerca de 3%. 

Em qualquer um destes produtos, não existem grandes variações ao longo dos anos. 

Ao contrário dos clientes nacionais, os de exportação são grossistas. Na figura 6 é possível 

observar a faturação realizada pelos dois maiores clientes internacionais da Beirabaga. 

 
Figura 6 - Faturação realizada pelos dois maiores clientes internacionais nos anos de 2016 e 2017 (Fonte: Adaptado 

de Beirabaga, 2017). 
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O cliente F, com sede na Suécia, é o maior cliente internacional, tendo aumentado a faturação 

em 4% de 2016 para 2017. O cliente G, com sede na Holanda, foi aquela que sofreu uma maior 

variação de 2016 para 2017, pois a faturação aumentou 146%. Consequentemente, o cliente G 

passou a fazer parte do grupo dos cinco clientes mais importantes para a Beirabaga em 2017.  

O cliente F e G apresentaram, respetivamente, em 2017, um peso de 12% e 5% da faturação 

total realizada pela Beirabaga. Estes clientes foram, respetivamente, o quarto e o quinto maior 

cliente da Beirabaga em 2017. 

2.3. A Cadeia de Abastecimento 

2.3.1. Produção e Fornecedores 

Como referido anteriormente, a Beirabaga tem terrenos agrícolas em Alpedrinha, Fundão e 

Tavira. Em Tavira, dedicam-se à produção de framboesa de Janeiro a Dezembro, de amora entre 

Janeiro e Junho e de Agosto a Dezembro e de groselha em Maio e Junho. No Fundão, a 

Beirabaga dedica-se sobretudo à produção de framboesa, que ocorre entre Julho e Novembro, 

produzindo também groselha em Junho e amora entre Junho e Agosto. Por último, Alpedrinha, 

que era uma unidade com produções semelhantes à do Fundão, está a ser convertida numa 

unidade só com produções de amora de Junho a Setembro e de mirtilo de Junho a Outubro (ver 

figura 7).  

 

Figura 7 - Produção dos pequenos frutos ao longo do ano nos diferentes locais . 

Para além da própria produção, a Beirabaga também comercializa pequenos frutos de outros 

produtores, pois estes não têm uma rede tão diversificada de clientes o ano inteiro. A Beirabaga 
sabe em que mercados estão os melhores preços em cada altura do ano, o que para os 

produtores que têm uma produção muito sazonal, se torna mais difícil, pois não têm a 

capacidade, nem acesso, aos mesmos. Por essa razão, estes produtores vendem a sua 



12 

produção à Beirabaga, que depois a comercializa. A Beirabaga disponibiliza todas as sextas-

feiras o preço que está disposta a pagar pelos diferentes frutos na semana seguinte. Perante 

isto, os produtores decidem vender, ou não, os seus frutos. 

Por fim, em certas alturas, a Beirabaga também recorre à importação. Tal acontece quando não 

existe produção a nível nacional num determinado período do ano. Por exemplo, de Novembro 

a Maio não há produção de mirtilo em Portugal, porque não existem condições para que se possa 

produzir. Neste caso, se a oportunidade for boa, a Beirabaga importa para depois vender. A fruta 

importada não é, normalmente, comprada diretamente a produtores, mas sim a cooperativas ou 
grandes empresas de comercialização destes pequenos produtos. Atualmente, a importação tem 

maioritariamente como destino o mercado nacional. 

Em 2017, as vendas para todos os clientes e com origem nos produtores e na importação foram 
superiores a 50%. Deste modo, pode verificar-se o papel importante que estes têm na Beirabaga 

(ver figura 8). 

 
Figura 8 - Origem dos pequenos frutos que são vendidos para o mercado (Fonte: Adaptado de Beirabaga, 2016 e 

2017). 

Devido ao facto de a Beirabaga poder responder à procura através da sua própria produção, 

produtores nacionais ou através da importação, faz com que seja necessário a realização de um 
bom planeamento da sua produção, pois um mau planeamento pode originar um maior prejuízo 

para a empresa. 

O planeamento é realizado anualmente com base no histórico de pedidos de encomendas dos 
anos anteriores, bem como no histórico de preços de venda durante os diferentes meses do ano, 

procurando com isto, não só satisfazer os clientes, como também vender os seus produtos, 

sejam eles monoprodutos, mixes ou snacks, em alturas em que os preços de venda no mercado 

sejam mais elevados, possibilitando, assim, obter uma melhor margem de lucro. 

A Beirabaga, a fim de tornar o processo produtivo mais eficiente e capaz de produzir durante o 

ano inteiro, utiliza uma câmara frigorífica. É através desta que consegue produzir os pequenos 

frutos em contraciclo, isto é, consegue produzir certos frutos, como a framboesa e a amora, 
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durante o inverno. Estes pequenos frutos, após a produção, entram em período de dormência. 

Depois dessa mesma fase, que depende de planta para planta, as plantas voltam a entrar no 

seu ciclo de produção. Com o recurso à câmara frigorífica torna-se possível encurtar o período 

de dormência, dando as horas necessárias de frio, para que as plantas estejam outra vez prontas 

para produzir. Para que se alcance este mesmo resultado, a Beirabaga mantém as plantas em 

vasos, com o intuito de facilitar o processo de transporte das plantas entre os campos de cultivo 
e a câmara frigorífica.  

O processo produtivo da framboesa encontra-se esquematizado na Figura 9.  

	
Figura 9 - Ciclo de vida de uma framboeseira da Beirabaga. 

Uma framboeseira passa pelos seguintes processos: 

 

Aquisição de Rebentos - Nesta fase, a Beirabaga compra pequenos rebentos, já envasados, a 
um fornecedor. Esta tem dois fornecedores, um português e um holandês. A cada um destes 

fornecedores, tem de pagar um royaltie por cada metro linear plantado, para além do custo de 

aquisição destas plantas no ato de compra. Importa ainda referir que, por cada vaso, são 

plantadas três canas. 

1ª Produção - Passados 5 meses, a framboeseira produz os seus primeiros frutos, que 

aparecem na parte superior de cada uma das canas. Esta 1ª produção não é muito forte, porque 

não oferece muitos frutos e é muito prolongada, ocorrendo aproximadamente durante três 

meses. Após surgirem os frutos nas canas, corta-se a parte superior das mesmas nos locais 

onde houve produção. 

Período de Dormência - No seguimento da 1ª produção, os vasos são transportados para a 

câmara frigorífica em Alpedrinha, onde permanecem durante 6 semanas. Ao fim desse tempo, 

são transportados de novo para os terrenos agrícolas para que se possa obter a 2ª produção. 

2ª Produção - Passados 2,5/3 meses surge a 2ª produção. Esta é muito mais forte do que a 

primeira, pois obtêm-se uma maior quantidade de framboesas, mais do dobro 

comparativamente com a 1ª produção. Para além disso, é muito mais concentrada, pois em 
vez da produção ocorrer durante três meses, esta ocorre só num mês. Em cada cana surgem 

vários colaterais, e em cada colateral nascem framboesas, o que reforça ainda mais o facto da 

2ª produção ser mais forte. 
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Após a 2ª produção cortam-se as três canas e selecionam-se três novos rebentos que estejam 

a surgir no vaso. A partir daqui o processo recomeça todo de novo, com a diferença que a raiz, 

por ser a mesma, já está mais desgastada, pois o solo do vaso já não é tão bom como era 

inicialmente e, para além disso, a planta pode já ter algumas doenças. Isto vai fazer com que as 

próximas produções sejam mais fracas comparativamente com as produções anteriores, que 

correspondem à mesma fase do processo.  

Chegando à 5ª produção, a Beirabaga não produz mais a partir do vaso que adquiriu no início 

de todo este ciclo. A partir daqui, a utilização do vaso deixa de ser rentável, concluindo-se assim 
que cada vaso tem, em média, um ciclo de vida de cerca de 34 meses. 

O processo produtivo dos restantes frutos varia um pouco. A amora é muito semelhante, a 

principal diferença é que só se obtém uma produção por ano. O mirtilo é uma planta que é 
cultivada diretamente na terra e não em vasos, não passa pela câmara de frio e só produz uma 

vez por ano. A groselha também se assemelha quase na totalidade à framboesa e à amora. Na 

Beirabaga, a groselha pode ser produzida diretamente na terra como também pode ser produzida 

em vasos.  

Através do processo produtivo referido anteriormente e do clima propício, a Beirabaga consegue 

estar constantemente a produzir framboesa e amoras o ano inteiro, tornando possível satisfazer 

a procura. Consoante o mês do ano, a Beirabaga pode produzir mais ou menos desses frutos. 

Por exemplo, nos meses de Maio e Junho há muitos pequenos produtores a produzir framboesa, 

havendo assim muita framboesa no mercado. Por isso, nessa altura do ano, a Beirabaga diminui 

os seus níveis de produção de framboesa, sendo que por outro lado aumenta os níveis de 
aquisição da mesma aos pequenos produtores, obtendo assim uma maior margem de lucro. A 

Beirabaga pretende assim produzir mais framboesa noutras alturas do ano onde a escassez 

desta seja maior e onde os preços de venda sejam mais elevados, aproveitando assim para obter 

um maior lucro. 

Em relação à groselha e ao mirtilo, a Beirabaga já não produz o ano inteiro. No que se refere à 

groselha, produz nos meses de Maio e Junho. No mês de Maio existe escassez da mesma no 

mercado, por isso, nesta altura, a empresa produz mais groselha do que no mês seguinte, isto 

porque em Junho os produtores nacionais já estão a produzi-la. Portanto, durante esse mês, a 

Beirabaga não só vende a sua produção, como também vende a groselha que compra aos 

pequenos produtores nacionais. Nos restantes meses do ano, não existe produção nacional de 
groselha, nem compensa produzir, pois entre Julho e Abril o clima em Portugal não é propício à 

sua produção. Para além disso, o custo de produção também não compensaria, quando 

comparado com o preço de venda durante esses meses. Por esta razão, a Beirabaga entre Julho 

e Abril vende groselha importada. 

O mirtilo é produzido pela Beirabaga de Junho a Outubro, inclusive, sendo que nos restantes 

meses do ano importa, pois tal como a groselha, o clima em Portugal também não é o mais 

favorável à sua produção. 
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2.3.2. Processo de Satisfação de Encomenda  

As encomendas dos clientes nacionais são recebidas diariamente por fax no centro de 
embalamento de Alpedrinha entre as 12 e as 14 horas e entregues no dia seguinte. 

O centro de embalamento prepara desde cedo as encomendas, mesmo antes de as receber, 
com o objetivo de fazer stock. Assim, quando chegam as encomendas, o centro de Alpedrinha 

já sabe quantas paletes têm de ser preparadas por cliente. Cada palete destinada ao mercado 

nacional pode transportar uma quantidade variável dependendo dos pedidos de encomenda de 

cada cliente. Cada uma é acompanhada por uma guia, que é registada num software de gestão 

que a Beirabaga utiliza, designado de Primavera. Essa guia tem a descrição total da encomenda: 

local de carga, local de entrega, nome do cliente, entre outras informações. 

As encomendas conseguem ser preparadas em antecipação, pois a Beirabaga sabe qual é o 

histórico dos pedidos de encomendas de cada cliente e por isso consegue prever, 

aproximadamente, as quantidades que vão ser encomendadas, num determinado dia da 

semana. Esta abordagem tem sempre um fator de imprevisibilidade e é por essa razão que tem 
de existir sempre stock em armazém, para correr o menor risco possível. Daqui podem resultar 

duas situações: acumulação elevada de stock ou falta do mesmo. A acumulação elevada de 

stock pode originar o risco de perda, pelo facto deste tipo de frutas serem produtos perecíveis, 

por isso a Beirabaga também não pode ter os frutos armazenados em câmaras frigorificas 

durante muito tempo. Procuram, então, não ter a framboesa e a amora armazenados mais do 

que 3 a 4 dias após a colheita, enquanto que a groselha e o mirtilo podem ficar armazenados 

entre 1 a 2 semanas. 

Caso a Beirabaga tenha elevada acumulação de stock pode agir de diferentes maneiras: 

• Exportar os frutos, pois os clientes internacionais são mais flexíveis e normalmente não 

colocam entraves à possibilidade de receber mais uma ou menos uma palete de 

pequenos frutos. 

• Fazendo propostas aos clientes nacionais para que estes façam campanhas 

promocionais, permitindo assim escoar uma maior quantidade de pequenos frutos, 
sendo que a um preço menor. 

• Pedindo aos produtores para não entregarem tanta fruta. 

• Renegociando o preço de venda com os clientes, para que se possa enviar mais uma ou 
duas paletes para além do pedido de encomenda. Sendo este um caso mais raro. 

Se houver falta de stock, a Beirabaga começa a falhar inevitavelmente os pedidos de 

encomenda; envia um e-mail ao cliente a dizer que não vai conseguir satisfazer o pedido. Se a 

empresa tiver de falhar alguma encomenda, começa por falhar a dos clientes internacionais 

menos importantes, depois os mais importantes e, por fim, os nacionais. 
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Para além dos pedidos de encomenda diários, a Beirabaga às vezes recebe pedidos de 

encomenda extraordinários, que surgem quando os clientes querem fazer ações promocionais. 

Nestes casos, os pedidos são feitos atempadamente e o cliente procura negociar o melhor preço 

possível para uma dada quantidade a encomendar. A Beirabaga responde a dizer se pode ou 

não satisfazer o pedido de encomenda e a que preço. 

Os preços dos produtos, em situações normais, são enviados para todos os clientes todas as 

quartas-feiras. Os preços são aplicáveis a partir do inicio da semana seguinte. 

No caso dos pedidos de encomenda de clientes internacionais, a Beirabaga gere de forma 

diferente. Os programas de encomenda são combinados semanalmente, todas as segundas-

feiras, com o intuito de satisfazer os clientes entre a quarta-feira da mesma semana, até à quarta-

feira seguinte. 

Neste caso, o embalamento é feito em Tavira (não saem com muita frequência paletes para 

exportação diretamente de Alpedrinha). A maior parte da exportação tem origem nesta mesmo 

centro de produção. Apenas cerca de 30% da produção em Tavira é que é transportada para 
Alpedrinha para depois ser vendida no mercado nacional. Os pequenos frutos que são objeto de 

exportação, são embalados em Tavira, processo este que é realizado em caixas ou cuvetes 

diferentes, tendo em conta o cliente final. Por uma questão de custos, poucas vezes se exporta 

os frutos produzidos no Fundão e em Alpedrinha, assim como os frutos que têm origem nos 

pequenos produtores, que estão concentrados maioritariamente a Norte. Em Tavira, existe 

também uma grande facilidade em exportar fruta, pois há a possibilidade de serem realizadas 

saídas diárias de camiões para fora do país. 

2.3.3. Distribuição e Transporte 

A Beirabaga, nos primeiros anos de atividade, tinha uma carrinha frigorífica que fazia o transporte 

dos produtos entre Alpedrinha e os clientes em Lisboa. Após o investimento realizado em novas 

explorações em Tavira (ano de 2010), e com o aparecimento de novos clientes fora de Lisboa, 
a Beirabaga percebeu que era impossível continuar a operar apenas com uma carrinha 

frigorífica. Por esta razão, optou por recorrer a um outsourcing para a realização das operações 

de distribuição e transporte, tendo hoje acordos estabelecidos com três empresas, a STEF, a 

ServiRoad e a GTO.  

A ServiRoad é a distribuidora que está encarregada de entregar os produtos que saem de 

Alpedrinha aos diferentes clientes internacionais, e está igualmente encarregada de transportar 

os pequenos frutos com origem no centro de Espanha até Lisboa, ficando depois ao encargo da 

STEF o transporte para Alpedrinha. A GTO transporta e entrega os produtos que saem de Tavira 

aos clientes internacionais, tal como está responsável por entregar diretamente em Alpedrinha 

os pequenos frutos que são produzidos por fornecedores internacionais localizados na Holanda. 
Por fim, a STEF é quem estabelece o transporte e distribuição de produtos entre Tavira e 

Alpedrinha, entre a maioria dos produtores e a Beirabaga, e por fim entre Alpedrinha e os clientes 
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nacionais localizados de norte a sul do país. A operação de transporte e distribuição só será 

detalhada a nível nacional, pois é a mais importante como objeto de análise desta dissertação. 

O transporte é feito à temperatura exigida e necessária para garantir a conservação da qualidade 

dos pequenos frutos, ou seja, a uma temperatura de 4ºC. 

	

	  
Figura 10 - Mapa com as rotas nacionais pagas diretamente pela Beirabaga à STEF. 

A distribuição nacional, tal como foi referido anteriormente, está quase toda a cargo da STEF, 

que tem a responsabilidade de recolher, transportar e entregar os produtos. 

Em relação ao transporte destes frutos de Tavira para Alpedrinha, este é realizado com alguma 

frequência. Nos dias em que é necessário haver transporte, a Beirabaga comunica no início do 

dia quantas paletes são fundamentais transportar, sendo o transporte feito no final desse mesmo 

dia. Após a Beirabaga informar a STEF, esta disponibiliza o espaço necessário nos seus camiões 

para recolher as várias paletes. Esses camiões não transportam só produtos da Beirabaga, mas 

também de outras empresas da região do Algarve que tenham como destino a plataforma de 

transporte e logística da STEF localizada na Póvoa de Santa Iria. Isto porque os pequenos frutos 
que saem de Tavira com destino a Alpedrinha, não chegam no dia em que são recolhidos, mas 

sim no dia seguinte, devido à escala que a STEF faz na sua plataforma de transporte e logística 

para realizar cross-docking, a fim de agrupar noutros camiões os pequenos frutos, tal como os 

produtos de outras empresas que tenham como destino não só Alpedrinha, mas a região de 

Castelo Branco. 

   Alpedrinha 

   Lisboa 

   Tavira 

 

 

 

 

         

  

 

_Ligação Alpedrinha-Clientes 

_Ligação Tavira-Alpedrinha com fruta 
importada e/ou com fruta com origem na 
própria produção 

_Ligação Lisboa-Alpedrinha com a 

fruta importada  
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Como foi referido na secção anterior, os diferentes clientes comunicam no máximo até às 14h00 

as quantidades que necessitam de cada produto para o dia seguinte. Após a Beirabaga receber 

os pedidos de encomenda, esta comunica à STEF quantas paletes vão ser necessárias 

transportar e distribuir pelos diferentes clientes de norte a sul do país. No final da tarde, entre as 

17 e as 18 horas, as paletes são recolhidas pela STEF no centro de embalamento de Alpedrinha. 

De seguida, o transporte segue para a plataforma de transporte e logística da STEF localizada 
na Póvoa de Santa Iria ou no Porto. O transporte segue para o Porto, se o cliente final estiver 

localizado a norte ou segue para a Póvoa de Santa Iria caso o cliente esteja localizado no centro 

ou no sul do país. Nas plataformas a STEF faz ,mais uma vez, cross-docking. Divide as paletes 

por diferentes camiões, divisão essa que depende do destino dos camiões e do destino presente 

na guia de cada uma das paletes. Os camiões saem da plataforma no dia seguinte, entregando 

nesse mesmo dia os produtos aos clientes. 

Em certos períodos do ano, a Beirabaga necessita de importar os pequenos frutos. Quando são 

importados da Holanda, estes são transportados diretamente para o centro de embalamento de 

Alpedrinha. No caso de virem de fornecedores sediados no sul ou no centro de Espanha têm de 

passar antes por Lisboa ou até por Tavira (caso venham do sul de Espanha), porque as 
empresas que fazem os transportes com destino a esses locais não oferecem rotas diretas para 

Alpedrinha. Tanto o transporte realizado entre Lisboa e Alpedrinha, como Tavira e Alpedrinha 

estão, também, ao encargo da STEF. 

Por fim, uma grande parte dos produtores que fornecem a Beirabaga utilizam a STEF para 

realizar o transporte dos seus pequenos frutos desde as suas explorações até ao centro de 

embalamento de Alpedrinha. Sendo que, por outro lado, há produtores que preferem ser os 

próprios a entregar diretamente. 

A STEF e as outas empresas mencionadas apresentam, todos os anos, os preços que serão 

aplicados para realizar o transporte e a distribuição dos produtos da Beirabaga em território 

nacional, sendo que esta só paga diretamente à STEF as ligações representadas na figura 10.  

No transporte entre os fornecedores (centros de produção próprios, produtores nacionais e 

internacionais) e o centro de embalamento de Alpedrinha, o preço aplicado está tabelado por 

palete transportada, tal como o transporte entre o centro de embalamento de Alpedrinha e as 

plataformas logísticas da STEF, sendo que no primeiro caso o preço aplicado a cada palete 

depende do número de paletes transportadas num determinado carregamento. No entanto, 
existe uma exceção para  alguns produtores nacionais que entregam eles próprios diretamente 

em Alpedrinha, não sendo assim preciso recorrer a uma transportadora. Nestes casos, o preço 

de transporte está incluído no preço de compra a estes fornecedores.  

O preço do transporte entre as plataformas logísticas da STEF e os clientes nacionais varia. Se 

a encomenda para um determinado cliente nacional tiver menos de 300 kg, então o preço 

aplicado será em euro por quilograma; se a encomenda tiver mais de 300 kg, então o preço a 

ser aplicado já será em euro por palete. Por último, no caso específico do cliente nacional ser o 
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cliente 1 na Azambuja, então o preço aplicado é sempre em euro por palete, independentemente 

do peso da entrega ser superior ou inferior a 300 kg. 

2.4. Conclusão do Capítulo 
Neste capítulo foi caracterizada a empresa Beirabaga. Foi possível perceber a história, a 

estrutura e os recursos desta e ainda entender todos os processos desde a produção até à 

entrega ao cliente, processos esses que têm de ser realizados de uma forma eficaz e eficiente, 
pois os pequenos frutos são produtos altamente perecíveis. Para além disso, estes produtos são 

vendidos a um preço elevado ao consumidor final, por isso, são produtos que têm de ter padrões 

elevados de qualidade. 

Em relação ao mercado nacional, que representa cerca de 70% da faturação e por isso tem uma 

grande importância para a empresa, pode verificar-se, através do subcapítulo da distribuição e 

transporte, que a Beirabaga incorre em muitos custos de transporte a nível nacional devido ao 

facto de todos os produtos terem de passar inevitavelmente pelo centro de embalamento de 

Alpedrinha antes de serem distribuídos pelos diferentes clientes, na sua maioria retalhistas, de 

norte a sul do país.  

Uma parte dos clientes mais importantes têm, por exemplo, os seus centros de distribuição 

localizados perto da região de Lisboa e, como se vê no subcapítulo 2.3.3, parte dos frutos que 

têm origem na importação e todos os que têm origem nas produções em Tavira e que têm como 
destino o mercado nacional, têm de passar antes pela STEF, na Póvoa de Santa Iria (perto de 

Lisboa), para operações de cross-docking. No dia seguinte a essas operações, a mercadoria 

segue para Alpedrinha para ser embalada. Depois  do embalamento e de etiquetagem, regressa 

a Lisboa para ser distribuída pelos clientes localizados no centro e no sul do país. Desta forma, 

a Beirabaga pode estar a incorrer em custos e em tempos desnecessários. Sentem, por isso, a 

necessidade de estudar a atual rede de distribuição nacional e estudar alternativas que possam 

reduzir os custos incorridos e o tempo despendido no transporte dos seus produtos. Este é o 

principal objetivo da dissertação. 

Na figura 11 encontra-se esquematizada a atual rede de distribuição da Beirabaga. Dentro do 

tracejado encontra-se a parte da rede que foi objeto de um estudo detalhado no âmbito desta  

dissertação (é excluído o fluxo de plantas e os fluxos para exportação). 
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Figura 11 - Cadeia de abastecimento da Beirabaga desde os fornecedores até aos retalhistas. 
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3. Revisão da Literatura 
O presente capítulo pretende abordar os estudos e conceitos existentes na literatura que se 

revelam importantes para esclarecer e apoiar o problema apresentado no caso de estudo. Assim 

sendo, no subcapítulo 3.1 pretende-se desenvolver o conceito de gestão da cadeia de 

abastecimento de uma forma mais alargada. No subcapítulo 3.2, procura-se desenvolver e 

apresentar a cadeia de abastecimento dos produtos agroalimentares, expondo as suas principais 

características. O subcapítulo seguinte, visa abordar o conceito da cold supply chain, que se 
refere a um tipo específico de cadeia de abastecimento de produtos agroalimentares. No 

subcapítulo 3.4, o objetivo é o de abordar a questão da configuração da rede de distribuição, que 

é um ponto fundamental para a resolução do problema. Por fim, o subcapítulo 3.5, tem como 

propósito revelar alguns estudos realizados por alguns autores sobre o problema abordado nesta 

dissertação. 

3.1. Gestão da Cadeia de Abastecimento 
No final do século XX, com a intensificação do mercado e a globalização do mesmo, as empresas 

começaram a perceber que tinham de mudar o seu modus operandi, que não bastava tornarem-
se mais eficientes, tinham também de tornar toda a sua cadeia de abastecimento mais 

competitiva (Li et al., 2006). 

A realidade da globalização fez com que as empresas passassem a entender que já não 

competiam sozinhas, como entidades autónomas, mas como membros de uma rede constituída 

por várias empresas (Anderson et al., 1994).  Isto é, perceberam que o sucesso da empresa, no 

mercado global e competitivo que hoje existe, só é alcançado se existir uma cooperação dentro 

da cadeia de abastecimento, procurando não só o sucesso individual, mas também o sucesso 

de toda a cadeia. 

A cadeia de abastecimento deve ser gerida ao nível de todas as ligações e relações e as 

organizações que gerirem melhor estas relações irão ser beneficiadas (Lambert e Pohlen, 2001).  

Para se entender as razões das relações estabelecidas entre as organizações, é necessário 

perceber o conceito de cadeia de abastecimento: é uma rede de organizações independentes 

entre si, que trabalha em conjunto com o objetivo de controlar, gerir e melhorar o fluxo de 

produtos e informações desde os fornecedores até ao consumidor final (Christopher, 2005). As 

organizações formam, assim, uma rede logística que é constituída por fornecedores, produtores, 
distribuidores, retalhistas e/ou consumidores finais (Sinchi-Levi et al., 2000), como se pode 

verificar na figura 12. 
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Figura 12 - Típica rede de uma cadeia de abastecimento (Fonte: Simchi-Levi et al., 2014). 

Segundo Lambert e Cooper (2000), a gestão da cadeia de abastecimento é a integração de todos 

os processos fundamentais que existem, desde os fornecedores até aos clientes finais, que 

acrescentam valor aos clientes como também aos stakeholders. 

Segundo o Council of Supply Management (2010), a gestão da cadeia de abastecimento engloba 

o planeamento e a gestão de todas as atividades de sourcing e procurement, conversão e de 

todas as outras atividades logísticas. Para além disso, é fundamental haver uma colaboração 

entre os diferentes parceiros ao longo da cadeia, que podem ser fornecedores, intermediários, 

empresas que prestam serviços logísticos ou clientes. O mais importante na gestão da cadeia 

de abastecimento é o facto de esta integrar a gestão da oferta e da procura dentro e entre 

empresas que pertencem à mesma cadeia.  

A tomada de decisão em relação à gestão da cadeia de abastecimento pode ser dividida em três 

níveis diferentes: estratégico, tático e operacional. Esta divisão foi estabelecida por Hax e 

Candea (1984): 

• Nível Estratégico - As decisões a este nível são de longo prazo e são tomadas de acordo 
com a estratégia da empresa (Ganeshan e Harrison, 1995). Aqui, pretende-se definir o 

número, a localização e a capacidade dos armazéns e das fábricas. Para além disso, a 

empresa também procura definir o fluxo de produtos ou serviços ao longo de toda a 

cadeia de abastecimento. 

• Nível Tático - A este nível, as decisões são tomadas a médio prazo, entre o espaço 

temporal de um semestre a um ano. As decisões relacionadas com compras, produção, 

políticas de inventário e estratégias de transporte são alguns exemplos.  

• Nível Operacional - A este nível, as decisões são feitas a curto prazo e estão focadas 

nas atividades do dia-a-dia com o objetivo de gerir eficazmente e eficientemente o fluxo 

de produtos ao longo da cadeia de abastecimento (Ganeshan e Harrison, 1995). 
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Estes níveis de decisão não devem ser analisados de forma independente, pois só fazem sentido 

se as decisões forem tomadas tendo em conta que há uma ligação entre os diferentes níveis e 

que, por isso, uma decisão num dos níveis pode ter consequências nos outros (Dias e 

Ierapetritou, 2017). 

3.2. Gestão da Cadeia de Abastecimento de 
Produtos Agroalimentares  
O contínuo crescimento da população mundial faz com que a gestão da cadeia de abastecimento 

dos produtos agroalimentares tenha cada vez mais um papel importante. Nos países 
desenvolvidos espera-se que a produção agrícola aumente para poder dar resposta ao 

crescimento da procura, pois é esperado que se atinja um aumento de 70% em 2050 (FAO, 

2006, 2007; Nelson et.al, 2010). A própria Comissão Europeia está a promover grandes reformas 

nas políticas agrícolas, de modo a conseguir responder de forma cabal aos diversos desafios 

que as cadeias de abastecimento dos produtos agroalimentares enfrentarão num futuro próximo 

(Comissão Europeia, 2010). 

Para além disso, o sector agroalimentar representa um dos maiores sectores de produção em 

todo o mundo, o que torna fundamental o estudo e a análise deste tipo de cadeias. Só na Europa, 

a indústria alimentar é constituída por cerca de 310 mil empresas, das quais 99% são de pequena 

ou média dimensão. O sector alimentar tem um papel muito importante na Europa, pois contribui 
em mais de 600 mil milhões de euros para a economia da zona Euro (Li et al., 2014).   

Apenas no início do século XXI é que se começou a adotar o conceito de cadeia de 

abastecimento dentro da indústria agroalimentar, isto porque este sector começou a deparar-se 
com um conjunto de desafios que ainda não tinham surgido, tais como a rápida industrialização 

da produção agrícola, o avanço nas tecnologias de comunicação dentro da logística, as 

preocupações dos consumidores, as leis governamentais, a estipulação de requisitos 

alimentares, o aparecimento do conceito atual de retalhista, o crescimento do número de 

integrações verticais e horizontais, como também o aparecimento de cooperações multinacionais 

(Chen, 2006; Tsoulakis et al., 2013). 

A cadeia de abastecimento de produtos agroalimentares é constituída por um conjunto de 

atividades que formam uma sequência “farm-to-fork”, que passam pela cultivo, processamento, 

testes, embalamento, armazenamento, transporte, distribuição e marketing dos produtos 

agrícolas (Iakovou et al., 2012). Tal como em outras cadeias de abastecimento, esta tem como 
principal objetivo trazer os produtos para o mercado, com o propósito de satisfazer a procura 

(Christopher, 2005). O que diferencia esta cadeia das outras é a importância que os fatores 

qualidade, segurança e a variabilidade do clima têm (Salin, 1998). Outros fatores, tais como a 

variação da procura e do preço e a perecibilidade de muitos produtos, tornam esta cadeia de 

abastecimento mais complexa e difícil de gerir. 
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De acordo com Van der Vorst (2015), as cadeias de abastecimento agroalimentares apresentam 

características diferentes tanto a nível de processos, como a nível dos produtos. Estas 

características encontram-se listadas na tabela 2. 

Tabela 2 - Algumas das principais características da cadeia de abastecimento alimentar (Fonte: Adaptado de Van der 
Vorst, 2015). 

Estágios da Cadeia de 
Abastecimento Características dos Produtos e dos Processos 

Geral 
- Restrições em relação ao tempo de vida útil dos produtos. 
- A qualidade do produto vai piorando ao longo da cadeia de 

abastecimento. 
- É necessário haver reciclagem. 

Produtores 
- A produção de novos produtos obriga a uma longa espera. 
- A produção pode ser sazonal. 
- Variabilidade na qualidade e na quantidade produzida. 

Indústria Alimentar 

- Elevado volume e baixa variedade no sistema produtivo. 
- Investimento intensivo de capital em maquinaria sofisticada 

para que haja uma melhor utilização da capacidade. 
- Variabilidade presente no processo produtivo devido a 

variações biológicas, sazonalidade, fatores 
meteorológicos/climáticos, doenças, entre outros. 

- Pode ser necessário esperar para que haja realização de 
testes de qualidade sobre os produtos. 

- Necessidade de fazer rastreamento de todo o processo devido 
aos requisitos ambientais e requisitos de qualidade. 

Retalhistas/Distribuição 

- A sazonalidade obriga os retalhistas a procurarem 
fornecedores, muitas vezes a nível global, para satisfazer a 
procura de um determinado produto durante o ano inteiro. 

- Requisitos específicos a nível de armazenamento e do 
transporte. 

 

As cadeias de abastecimento de produtos agroalimentares podem dividir-se em dois tipos: 1) 

produtos frescos, e 2) produtos não perecíveis. 

Os produtos frescos têm como principal característica a sua alta perecibilidade e, por isso, têm 

de ser consumidos num curto espaço de tempo (dias). Os vegetais e as frutas frescas são 

exemplos de produtos que se enquadram neste tipo de cadeias de abastecimento.  

Os produtos agroalimentares não perecíveis podem ser armazenados por períodos mais longos 

e, por isso, não têm de ser consumidos num curto de espaço de tempo. A batata, o grão e as 

nozes são exemplos de produtos agroalimentares não perecíveis. 

O mercado dos produtos frescos é um dos sectores da indústria que apresenta maior dinamismo 

(Huang e Sophia, 2004). Nos Estados Unidos da América, por exemplo, o mercado dos produtos 

frescos agroalimentares representa cerca de um quarto de todo o consumo de produtos 
alimentares; os americanos consomem anualmente cerca de 100 mil milhões de dólares em 

produtos frescos (Epperson e Estes, 1999). Este consumo tem vindo a aumentar não só nos 

Estados Unidos, como também na Europa. Este aumento deve-se não só ao crescimento 
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constante da população, mas também ao aumento da preocupação dos consumidores em adotar 

uma alimentação mais saudável (Mcloughin et al, 1999). Este crescimento no consumo tornou 

necessária a disponibilidade deste tipo de produtos ao longo de todo o ano. Por exemplo, os 

produtos agroalimentares frescos vendidos no norte da Europa durante o inverno são produzidos 

em Espanha, e em alguns países do norte de África, Turquia, entre outros (Ahumada e Villalobos, 

2009). Nestes países existe um clima que é propício à produção deste tipo de produtos durante 
esta estação. 

Estas mudanças nos padrões de procura e distribuição só vão ter tendência para acelerar, o que 
faz com que seja necessário melhorar toda a gestão da cadeia de abastecimento deste tipo de 

produtos (Ahumada e Villalobos, 2009).  

A cadeia de abastecimento de produtos agroalimentares frescos exige uma gestão mais 
complexa, o que faz com que seja preponderante formular um modelo de planeamento que 

incorpore e aborde questões como as políticas de produção, marketing, logística, coordenação 

vertical e gestão de risco (Epperson e Estes, 1999). 

3.3. Cold Supply Chain 
A cold supply chain pode ser definida como uma cadeia refrigerada, onde há um movimento 

contínuo de produtos frescos desde a sua produção até à sua venda no mercado, passando por 

vários locais de armazenamento através de diferentes meios de transporte sem que, ao longo 
da cadeia, haja alterações na temperatura ideal de conservação, nem nos níveis de humidade 

relativa (Dodd, 2013). 

A gestão da cold supply chain é um processo que abrange o planeamento, a implementação e o 
controlo de forma eficiente e efetiva, fluxos e stocks de produtos perecíveis, através da utilização 

de serviços e informações de um ou mais pontos de origem até aos pontos de produção, 

distribuição e consumo, atendendo às necessidades do consumidor (Bagotaj et al, 2005). 

Este tipo de cadeias, onde é primordial o controlo da temperatura, são bastante mais complexas 

do que as cadeias de abastecimento “normais”, pois, tal como defendem Smith e Sparks (2004): 

• Os produtos requerem um controlo da temperatura. 

• A maior parte destes produtos têm uma procura sazonal. 

• Os produtos têm prazos de validade mais curtos e, por isso, ainda são mais importantes 

os fatores velocidade e confiabilidade nos sistemas de transporte e manuseamento. 

• Os produtos requerem equipamentos de transporte e armazenamento específicos. 

• As empresas transportadoras deste tipo de produtos têm de obedecer a requisitos 

específicos, enquanto que ao mesmo tempo incorrem em custos superiores 

comparativamente com as transportadoras de outros tipos de produtos. 
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Uma cold chain é uma cadeia desenhada para que, dos produtores aos consumidores, o 

transporte e o armazenamento dos produtos seja feito a uma temperatura controlada e 

constante, a fim de se manter a qualidade e a segurança dos alimentos (Montanari, 2008; 

Taoukis et al., 2016). A temperatura é um dos fatores mais importantes a ter em conta, quando 

se fala em cold chains e em produtos altamente perecíveis. Uma gestão correta da temperatura 

permite que produtos perecíveis possam manter a sua qualidade durante mais tempo do que se 
não estivessem submetidos a este controlo.  

Estima-se que as perdas após a colheita, em campos onde se faz horticultura, sejam superiores 
a 50% da produção total. Estas perdas são reflexo, em parte, da má gestão da temperatura 

(Miles et al., 2008). Posto isto, a refrigeração é um ponto fundamental em toda a cadeia de 

abastecimento dos produtos agroalimentares perecíveis.  

 

Figura 13 - Declínio do valor do de um produto fresco ao longo do tempo (Fonte: Blackburn e Scudder, 2009). 

Os produtos frescos têm requisitos muito apertados em relação à temperatura em todo o 
processo logístico, pois a exposição dos mesmos a temperaturas extremas, mesmo que seja 

durante um curto espaço temporal, faz com que haja uma diminuição irremediável da qualidade 

e do prazo de validade do produto. O correto controlo da temperatura é, de facto, o fator mais 

importante para atrasar a deterioração dos produtos. A manutenção da qualidade e da segurança 

dos produtos perecíveis só é possível se os mesmos forem mantidos a uma temperatura ótima 

logo após a produção (Jedermann et al., 2007; Zhang et al., 2009) (ver figuras 13 e 14). 
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Figura 14 - O impacto da temperatura na aparência e na qualidade da framboesa ao longo de uma semana (Fonte: 

Nunes et al., 2014). 

A humidade relativa é outro fator relevante nas cold chains. Quando é baixa, produtos como os 

vegetais ou as frutas aumentam a sua taxa de transpiração, acelerando o processo de 

desidratação dos mesmos. 

A transpiração dos vegetais e das frutas pode ser reduzida através da diminuição da 

temperatura, do aumento da humidade envolvente e também através de uma embalagem que 

proteja o produto, permitindo assim que o nível de humidade relativa seja mais elevado (Nunes 

et al., 2014). 

3.4. Configuração da Rede da Cadeia de 
Abastecimento de Produtos Perecíveis  
A configuração física da rede que define uma cadeia de abastecimento é uma decisão que é 
tomada a longo prazo e que procura estabelecer o número de instalações necessárias em toda 

a rede, bem como as ligações de transporte que se estabelecem (Akkerman et al., 2010). 

Configurar toda a cadeia de abastecimento é um processo bastante complexo, pois envolve 

decisões com repercussões ao nível dos custos, no tempo de resposta e na qualidade do serviço 

prestado ao consumidor (Jayaraman, 1998). 

A configuração da rede de infraestruturas ao longo de uma cadeia de abastecimento é uma 

decisão fundamental para que todo o processo de distribuição se realize de uma forma eficiente 

e eficaz. No caso das frutas frescas (produtos altamente perecíveis), esta decisão ganha ainda 

uma maior relevância, pois são produtos com características singulares, como já referido. Como 

Keizer et al. (2015) referem, decidir a localização dos armazéns influencia o tempo de entrega 

dos produtos, tempo esse que é um fator muito importante a se ter em conta quando se trata de 

produtos como estes. 
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As decisões que são tomadas em relação à localização dos armazéns são suportadas, 

normalmente, em modelos de programação linear, em que a decisão de abrir ou utilizar um 

armazém num dado local é definida através de variáveis binárias (Akkerman et al., 2010). 

As empresas podem optar por uma rede com uma estrutura centralizada ou descentralizada. 

Corresponde a uma rede centralizada se optarem por uma estrutura com poucos armazéns, em 

que cada armazém tem a seu encargo um maior número de clientes. Uma rede descentralizada, 

por sua vez, é composta por um maior número de armazéns, em que cada armazém é 

responsável por um menor número de clientes (Simchi-Levi et al., 2007). 

As diferenças entre uma configuração de rede centralizada e descentralizada são muito 

evidentes. Tal como refere Simchi-Levi et al., (2007), o aumento do número de armazéns faz 

com que: 

• O nível de serviço seja superior, pois a descentralização física da rede permite que o 
tempo médio despendido em transportes entre os armazéns e os clientes seja menor. 

• Os custos de inventário aumentem, pois é necessário um maior stock de segurança para 
que cada armazém esteja preparado para dar resposta às imprevisibilidades que 

possam surgir da procura. 

• Os custos gerais da empresa e os custos de preparação de encomenda sejam 

superiores. 

• Uma redução dos custos de transporte entre os armazéns e os clientes. 

• Um aumento dos custos de transporte entre os fornecedores e os armazéns. 

As cadeias de abastecimento de produtos perecíveis, tais como as frutas vendidas a fresco, 

também têm de tomar decisões ao nível da configuração da rede. De acordo com Chen e 

Notteboom (2012), os pontos no qual se deve refletir no momento da configuração da rede deste 

tipo de produtos são os seguintes: 

1) Prazo de Validade dos Produtos - As cold chains de produtos com um prazo de validade 

maior podem ter uma rede de distribuição centralizada, o que permite um nível de custos 

e de risco reduzido. Os produtos com um prazo de validade menor têm de ter uma rede 

de distribuição descentralizada de forma a permitir uma maior aproximação ao 

consumidor e a distribuição de produtos com maior frequência. 

2) Valor do Produto - Os produtos mais caros obrigam a que haja um maior controlo de 

qualidade e uma melhor apresentação do produto. Produtos com margem de lucro 

elevada exigem um nível de serviço mais elevado e uma ligação mais próxima com o 
cliente. 

3) Variabilidade da Procura - A variabilidade da procura é um fator fundamental a se ter em 
conta quando se é necessário definir a localização dos armazéns, pois, por exemplo, 
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uma procura instável ou imprevisível exige uma distribuição descentralizada e, por isso, 

mais próxima dos clientes, para que possa agir mais rapidamente. 

4) Flexibilidade de Resposta - Uma distribuição centralizada responde de forma mais lenta 

a mudanças que possam ocorrer no mercado, comparativamente com uma distribuição 

descentralizada que se encontra mais próxima do consumidor final. 

5) Embalamento - O processo de embalamento pode ser diferente, pois os produtos podem 

serem embalados de uma forma específica, consoante o mercado de destino.  Se o 

processo de embalamento resultar numa maior variedade de produtos a ser distribuído, 

então é preferível que o processo de embalamento ocorra perto do consumidor final, 

para que assim se possa reduzir tanto a quantidade a ser transportada como também os 

custos de transporte.  

3.5. Modelos de Network Design aplicados a 
Cadeias de Abastecimento de Produtos 
Perecíveis 
Na última década vários autores e investigadores deram um contributo importante à literatura 
através do desenvolvimento de modelos matemáticos, mas poucos foram os modelos 

desenvolvidos com o objetivo de melhorar a configuração da rede das cadeias de abastecimento 

de produtos perecíveis, tais como as cadeias de abastecimento de vegetais e frutas frescas. A 

escassez de modelos que abordam este tipo de cadeias pode estar relacionada com o facto de 

ser difícil e desafiante lidar com sua modelação (Amorim et al., 2011).  

Os autores Gong et al. (2007) construíram um modelo para ser aplicado na cadeia de 

abastecimento de produtos alimentares perecíveis na China. Este modelo tem como finalidade 

definir quantos centros de distribuição são necessários contruir em Pequim e em que zonas da 

cidade, de forma a minimizar os custos de transporte entre os centros de distribuição e os 

consumidores finais, os custos de inventário e os custos associados à perda de produtos devido 
à deterioração dos mesmos. Não contempla a localização, nem os custos de transporte entre os 

locais de produção e os centros de distribuição, pois, segundo os autores, 90% dos locais de 

produção encontram-se fora da região de Pequim. 

Os autores Zhin-lin e Dong (2007) estudaram a cadeia de abastecimento de produtos agrícolas. 

Apresentaram um modelo que tem como propósito definir quantos centros de distribuição devem 

ser abertos e em que zonas, tendo em conta: a localização e os requisitos de cada um dos 

clientes e as limitações de capacidade dos centros de distribuição e as limitações em termos de 

fluxos de produtos. O objetivo deste modelo é minimizar os custos de transporte e os custos 

associados às perdas de produtos agrícolas. 

Os autores Hiassat e Diabat (2010) desenvolveram um modelo que lida unicamente com um 

único produto perecível e que tem origem num único produtor. O modelo procura definir o número 
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de armazéns que é necessário abrir e onde localizá-los de forma a responder às necessidades 

de vários retalhistas. A escolha do número e do local dos armazéns vai ser definida pelo modelo, 

que tem como principal objetivo minimizar os custos totais relativos à distribuição; custos esses 

que englobam: custos de abertura de um novo armazém, custos de transporte e custos de 

inventário. 

Os autores de Keizer et al. (2017) desenvolveram um modelo que pretende definir a configuração 

da rede de produtos perecíveis, onde há uma perda gradual de qualidade de forma heterogénea 

nos diferentes produtos. Este modelo tenciona estabelecer quais os centros logísticos que devem 
abrir, o fluxo de produtos entre as entidades presentes na rede, onde se realiza o processamento 

dos produtos e, por fim, onde se deve formar stock, através de uma função objetivo que pretende 

maximizar o lucro subtraindo aos ganhos os custos fixos de abertura de centros logísticos, custos 

de processamento, custos de inventário e de transporte. 

Os autores Orjuela-Castro et al. (2017) construíram um modelo que tem como finalidade definir 

qual é a melhor localização para a construção de centros de recolha e centros de processamento, 

numa cadeia de abastecimento de frutas perecíveis. Este trabalho, ao contrário da maior parte 

dos anteriores, tem em conta não só a localização dos consumidores, mas também a localização 

dos produtores/fornecedores.  Para além disso, o modelo desenvolvido também tem 

consideração a área geográfica e as condições de temperatura e humidade a que é feito o 

transporte da fruta, isto porque este modelo foi construído para ser aplicado na Colômbia em 
regiões montanhosas, onde não há transporte de mercadoria a temperaturas controladas e em 

que a variação de altitude influencia a temperatura e a humidade a que as frutas estão expostas. 

Assim, o modelo desenvolvido visa encontrar a melhor localização para os centros de recolha e 

processamento de forma a minimizar os custos de construção dos mesmos, os custos de 

transporte ao longo da rede e o custo associado à fruta que se estraga durante o transporte. 

Os autores Zahiri et al. (2018) propuseram um modelo matemático para definir a configuração 

de rede de uma cadeia de abastecimento de produtos farmacêuticos, que também são produtos 

perecíveis. Este pretende definir qual a localização ótima para estabelecer os centros de 

produção e os centros de distribuição neste tipo de cadeias e definir as interações entre as 

instalações em cada período de tempo. Neste modelo, através de duas funções objetivo, 
pretende-se minimizar os custos e a insatisfação da procura. Os custos que são abrangidos 

nesta análise são o de abertura de centros de produção e de centros de distribuição, de inventário 

e de transporte.  

3.6. Conclusão do Capítulo  
Concluindo, foi realizada uma revisão da literatura onde se estudou principalmente  as 

características inerentes à cadeia de abastecimento de produtos agroalimentares perecíveis, tais 

como as frutas e os vegetais quando vendidos a fresco.  Através deste estudo pôde-se verificar 
que estes tipos de cadeias têm características muito próprias, o que as torna bastante mais 
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complexas, quando comparadas com outras cadeias. Estas só começaram a ser estudadas de 

forma mais aprofundada nos últimos anos, porque começaram a surgir novos desafios no sector 

agrícola. Dentro destas cadeias, os produtos podem ser perecíveis ou não perecíveis, e 

dependendo destas mesmas características, as mesmas podem ser mais ou menos complexas.  

Nas cadeias de abastecimento refrigeradas (cold supply chain) existe um movimento contínuo 

de produtos frescos, onde necessariamente tem de existir um controlo apertado da temperatura 

de forma a manter, da melhor forma possível, a qualidade dos produtos que nela circulam.  

As decisões tomadas no que diz respeito à configuração da rede de uma cadeia de 

abastecimento de produtos perecíveis são muito importantes, onde devem ser refletidos pontos 

fundamentais, tais como o prazo de validade dos produtos, o valor do produto, a variabilidade da 

procura, a flexibilidade de resposta e o embalamento.  

Neste capítulo foram analisados e expostos alguns trabalhos realizados por autores que, desde 

do início deste século, se dedicaram ao estudo deste tipo de cadeias e, no caso especifico do 

trabalhos apresentados, se dedicaram a formular modelos matemáticos que pudessem resolver 
problemas de network design de cadeias de abastecimento de produtos perecíveis tendo em 

conta o custo, a perda gradual de qualidade dos produtos, a localização das diferentes entidades 

presentes na rede, entre outros. 

A cadeia a que a Beirabaga pertence é uma cold supply chain e, como se pode verificar pelo 

subcapítulo 3.3. , esta é uma cadeia que apresenta muitas exigências, tanto a nível do controlo, 

como a nível da qualidade. Por este facto e a partir do estudo realizado nos subcapítulos 3.4 e 

3.5, percebe-se que a Beirabaga tem de ter as suas câmaras frigoríficas para armazenamento 

de fruta e os seus centros de embalamento num local em que permita maximizar a qualidade 

dos frutos no momento em que estes são adquiridos pelo consumidor final, reduzir os tempos de 

transporte e que, por fim e não menos importante, a Beirabaga possa reduzir os seus custos.  
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4. Definição dos Modelos Matemáticos 

Este capítulo tem como finalidade dar a conhecer ao leitor os modelos matemáticos 

desenvolvidos para a resolução do problema exposto no capítulo 2. No subcapítulo 4.1 pretende-

se descrever a estrutura dos modelos e explicar quais é que são os objetivos que se pretendem 

atingir através da sua aplicação. O subcapítulo 4.2 procura apresentar a formulação dos 

diferentes modelos, tal como apresentar os pressupostos e as limitações que estes possam ter. 

4.1. Descrição da Estrutura e Objetivos dos 
Modelos Matemáticos 

Este subcapítulo visa apresentar uma breve descrição da estrutura e dos objetivos dos modelos 

matemáticos desenvolvidos, de modo a que seja possível otimizar o processo de distribuição dos 

pequenos frutos em relação aos custos e ao tempo despendido. Serão formulados dois modelos, 

o primeiro é Mixed Integer Linear Programminng (MILP) e o segundo é Linear Programming (LP). 

Ambos com diferentes funções objetivo: 1) Minimização do Custo; 2) Minimização do Tempo.  

Os modelos consideram a estrutura da cadeia de abastecimento da Beirabaga a nível nacional. 

Esta compreende os fornecedores dos pequenos frutos, centros de embalamento (o atual, 

direcionado para o mercado nacional, e os potenciais), dois centros logísticos da STEF e 
inúmeros clientes localizados em território nacional.  

O modelo de minimização de custos é um modelo que contempla e considera diferentes níveis 

de despesa ao longo da rede. Inclui custos relacionados com a compra de frutos a fornecedores, 
como também inclui custos de produção, nos casos em que a Beirabaga se “auto-fornece” 

através da sua produção. Considera, de igual forma, os custos de transporte entre as diferentes 

entidades presentes na rede. Estes custos são estabelecidos pela STEF e pelas  outras 

transportadoras, no início de cada ano, e têm em consideração a origem, o destino, o número de 

paletes transportada por entrega realizada e, em certos casos, no transporte entre os centros 

logísticos da STEF e o cliente, o peso dos pequenos frutos transportados. Os custos de 

investimento e desinvestimento em centros de embalamento também são considerados. Por 
último, os custos relacionados com o material e a mão-de-obra necessária ao embalamento 

também estão abrangidos neste modelo. 

O modelo de minimização do tempo inclui a duração que os produtos tardam a ser processados 
e transportados, entre as diferentes entidades presentes na rede de distribuição, desde a colheita 

dos pequenos frutos até à entrega dos mesmos no cliente. Cada ligação que se estabelece entre 

as entidades da rede tem um tempo associado, representado em dias. 

A decisão a ser modelada, em ambos os modelos, é a determinação da configuração ótima da 

rede de distribuição nacional da Beirabaga, tendo em conta as diferentes perspetivas que os dois 
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modelos contemplam. Ambos consideram um horizonte temporal de um ano, que está 

subdividido em doze períodos de tempo que representam os doze meses do ano. 

Por conseguinte, é assim fundamental que os modelos representem de forma eficaz o problema 

da Beirabaga e que ponderem corretamente se faz sentido o investimento em novos centros de 

embalamento, concluindo-se qual  a configuração da rede que minimiza os custos da Beirabaga, 

e qual a configuração que  minimiza o número de dias que, em média, os produtos demoram a 

chegar aos clientes,  tornando assim possível ter um produto mais fresco. 

O problema em estudo pode ser resumido da seguinte forma: 

 Dados: 

• Localização dos fornecedores; 

• Um conjunto de novas localizações disponíveis para estabelecer possíveis 

novos centros de embalamento; 

• A atual localização do centro de embalamento em Alpedrinha; 

• Localização dos centros logísticos da STEF; 

• Localização dos clientes;  

• O horizonte temporal de análise subdividido numa escala temporal discreta; 

• A procura dos produtos por parte dos clientes, em cada período de tempo; 

• A capacidade de oferta de cada fornecedor, em cada período de tempo; 

• A capacidade dos centros de embalamento;  

• O preço de compra a fornecedores, em cada período de tempo; 

• O custo de produção nos terrenos agrícolas, em cada período de tempo; 

• Os custos de transporte entre as diferentes entidades da cadeia de 
abastecimento; 

• O número médio de paletes entregues por cada fornecedor, em cada período de 

tempo; 

• Número médio de paletes entregues a cada cliente, em cada período de tempo;  

• Peso médio de uma palete entregue, pelos fornecedores, nos centros de 

embalamento; 

• Peso médio de uma palete entregue a um determinado cliente, em cada período 

de tempo; 

• Tempo médio despendido, em cada fornecedor, desde a colheita dos pequenos 
frutos até ao transporte e entrega dos mesmos num determinado centro de 

embalamento; 

• Tempo médio despendido, nos centros de embalamento, desde o embalamento 

dos pequenos frutos até ao transporte e entrega dos mesmos num determinado 
centro logístico da STEF; 

• Tempo médio despendido no transporte e entrega dos produtos, através de um 

determinado centro logístico da STEF a um determinado cliente 
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Determinar: 

• Quais os centros de embalamento que serão utilizados (o que implica a decisão 

de manter, investir e/ou desinvestir em centros de embalamento)  

• Os fluxos de pequenos frutos ao longo dos diferentes níveis da cadeia de 

abastecimento por período de tempo. 

Com objetivo de: 

1) minimizar os custos totais no horizonte temporal considerado (1 ano). O custo total inclui 

o custo de investimento e o custo operacional com o embalamento, as compras, 

produção e transporte;  

2) minimizar o tempo médio do produto ao longo da cadeia de abastecimento, desde os 

fornecedores até ao cliente. 

4.2. Formulações Matemáticas  

4.2.1. Modelo 1 - Minimização de Custos 

Antes de apresentar a formulação do modelo, é necessário enunciar quais os pressupostos 

considerados:  

• Não existe desperdício de pequenos frutos em nenhum ponto da cadeia de 
abastecimento considerada; 

• O número de paletes transportadas entre diferentes entidades não são variáveis inteiras, 

mas sim contínuas, pois a definição das mesmas é feita através de parâmetros que 

representam médias, como será explicado mais adiante; 

• Não é considerado, neste modelo, a acumulação de stock e os custos associados. 
De seguida serão apresentados os índices, conjuntos, variáveis de decisão, função objetivo e 

restrições do modelo 1. 

Índices 

 i representa os fornecedores; 

 j representa os locais considerados para a instalação de novo(s) centro(s) de 

embalamento, bem como a localização do atual centro de embalamento; 

k representa os centros logísticos da STEF; 

c representa os clientes;      

t representa o período temporal utilizado. 
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Conjuntos 

iÎF = {1, 2,...,NF} - Conjunto dos fornecedores; 

jÎJ = {1, 2,...,NJ} - Conjunto dos locais definidos como hipótese para instalar/desinstalar o(s) 

centro(s) de embalamento; 

kÎK = {1, 2,…,NK} - Conjunto de plataformas logísticas; 

cÎC = {1,2,...,NC} - Conjuntos dos clientes; 

tÎT = {1, 2, ..., NT} - Conjunto dos períodos temporais; 

Parâmetros 

Ati   Custo médio de aquisição de pequenos frutos ao fornecedor i no período de tempo t 

(€/kg); 

Qti  Quantidade máxima de pequenos frutos que se pode adquirir ao fornecedor i no período 

de tempo t (kg); 

Ej  Capacidade máxima de embalamento no centro de embalamento j (kg); 

Ij  Custo de investimento na abertura/manutenção do centro de embalamento j (€/ano); 

Dj  Custo de desinvestimento no centro de embalamento j (€/ano); 

Ntc  Procura do cliente c no período de tempo t (kg); 

PMtc  Peso médio de cada palete entregue ao cliente c no período de tempo t (kg/palete); 

CTFti,j  Custo de transporte entre o fornecedor i e o centro de embalamento j no período de 

tempo t (€/palete); 

CTJj,k  Custo de transporte entre o centro de embalamento j e a plataforma logística k (€/palete); 

CTAtk,c  Custo de transporte entre a plataforma logística k e o cliente c no período de tempo t 

(€/kg); 

CTBtk,c  Custo de transporte entre a plataforma logística k e o cliente c no período de tempo t 

(€/palete); 

CTEtk=1, c=1 Custo de transporte  entre a plataforma logística k e o cliente 1 na Azambuja (c=1), 
no período de tempo t (€/palete); 

TPFi,j  Potencial ligação entre o fornecedor i e o centro de embalamento j (parâmetro binário 

em que TPFi,j = 1 se a ligação existe, e TPFi,j = 0 caso contrário); 

TPJj,k  Potencial ligação ente o centro de embalamento j e a plataforma logística k (parâmetro 

binário em que TPJj,k = 1 se a ligação existe, e TPJj,k = 0 caso contrário); 
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TPKk,c  Potencial ligação entre a plataforma logística k e o cliente c ( parâmetro binário em que 

TPKk,c = 1 se a ligação existe, e TPKk,c = 0 caso contrário);  

XMtk,c  Avalia se o peso médio de uma entrega, transportada entre a plataforma k e o cliente c 

no período de tempo t, é superior a 300 kg (XMtk,c = 1 se o peso da entrega for superior a 300 

kg, e XMtk,c = 0 caso não se verifique); 

XNtk,c   Avalia se o peso médio de uma entrega, transportada entre a plataforma k e o cliente c 

no período de tempo t, é inferior a 300 kg (XNtk,c = 1 se o peso da entrega for inferior a 300 kg, e 

XNtk,c = 0 caso não se verifique); 

PP  Peso médio de cada palete transportada entre os fornecedores e o(s) centro(s) de 

embalamento (kg/palete);  

O  Custo de mão-de-obra nos centros de embalamento (€/kg); 

CM  Custo do material de embalamento (€/kg); 

M Representa um número positivo muito elevado; 

m Representa um número positivo muito próximo de zero; 

Variáveis de Decisão 

• Variáveis Binárias 

EAj  Igual a 1 quando se investe na abertura/manutenção do centro de embalamento 

j, 0 caso contrário;  

• Variáveis Contínuas Não-Negativas 

QFti  Quantidade de pequenos frutos adquiridos ao fornecedor i no período de tempo 

t (kg); 

XFti,j  Quantidade de pequenos frutos transportados entre o fornecedor i e o centro de 

embalamento j no período de tempo t (kg); 

XJtj,k,c  Quantidade de pequenos frutos transportados entre o centro de embalamento j 

e a plataforma logística k e que vai ter como destino final o cliente c no período de tempo t 

(kg); 

XKtk,c  Quantidade de pequenos frutos transportados entre a plataforma logística k e o 

cliente c no período de tempo t (kg); 

NPti,j  Número de paletes transportadas entre o fornecedor i e o centro de 

embalamento j no período de tempo t (unidades); 

NPEtj,k,c  Número de paletes transportadas entre o centro de embalamento j e a plataforma 
logística k e que vai ter como destino final o cliente c no período de tempo t (unidades); 
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NPCtk,c  Número de paletes transportadas entre a plataforma logística k e o cliente c no 

período de tempo t (unidades); 

CAPtj  Quantidade de pequenos frutos embalada no centro de embalamento j no 

período de tempo t (kg); 

Função Objetivo 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟	𝑍 =+++𝑁𝑃.,01
1∈30∈4

. 𝐶𝑇𝐹.,01
.∈9

+++++𝑁𝑃𝐸0,<,=1

1∈3

. 𝐶𝑇𝐽0,<1
=∈?

+	+++(𝑋𝐾<,=1
1∈3

. 𝐶𝑇𝐴<,=1 .
=∈?<∈D<∈D0∈4

	𝑋𝑁<,=1

+ 𝑁𝑃𝐶<,=1 . 𝐶𝑇𝐵<,=1 . 𝑋𝑀<,=
1 + 𝑁𝑃<FG,=FG1 . 𝐶𝑇𝐸<FG,=FG1 )

+++𝐶𝐴𝑃01. (𝑂 + 𝐶𝑀) ++(𝐸𝐴0.
0∈41∈30∈4

𝐼0 + (1 − 𝐸𝐴0). 𝐷0)

+++𝑄𝐹.1. 𝐴.1
1∈3.∈9

																																																																																																																					(3.1) 

A função objetivo (3.1) pretende minimizar o custo global da cadeia de abastecimento. Os três 
primeiros termos referem-se ao custo de transporte entre as diferentes entidades presentes na 

rede. O primeiro expressa o custo de transporte entre os fornecedores e os centros de 

embalamento. O segundo expõe o custo de transporte entre os centros de embalamento e as 

plataformas logísticas. O terceiro termo calcula o custo de transporte entre as plataformas 

logísticas e os clientes. Como referido na secção 2.3.3, existem diferentes formas de custeio 

deste transporte, sendo essas diferenças refletidas neste terceiro termo. A primeira parcela do 

terceiro termo só é ativada quando as entregas têm, em média, menos de 300 kg, sendo assim, 
trata-se de um custeio com base no peso transportado. A segunda parcela só é ativada quando 

as entregas têm, em média, mais de 300 kg, sendo desse modo aplicado um custo por palete 

transportada. Por fim, a última parcela deste termo expressa o custo de transporte do centro 

logístico da STEF em Lisboa para o cliente 1 na Azambuja. Nas duas parcelas anteriores 

assume-se que o custo desta ligação especifica, independentemente de o peso transportado ser 

superior ou inferior a 300 kg, é nulo. Isto permite que só nesta terceira parcela é que ocorra de 

facto o cálculo do custo de transporte desta ligação, que é custeado de forma diferente das 

outras. A base de custo também é euros por palete, tal como na primeira parcela, mas esta é 
tabelada de forma diferente. 

O quarto termo expressa os custos variáveis considerados no problema: custo de mão de obra 
e de material de embalamento, relacionados com a quantidade embalada em cada centro. 

O quinto reflete os custos fixos relacionados com a abertura ou manutenção (caso os centros já 

existam como é o caso do centro de embalamento de Alpedrinha) dos centros de embalamento, 
ou do desinvestimento nos mesmos. Por último, o sexto termo pretende traduzir os custos com 

a aquisição de fruta. 
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Restrições do Modelo 

+𝑋𝐹.,01
0∈4

≤ 𝑄.1				∀	𝑖 ∈ 𝐹, 𝑡 ∈ 𝑇																																																																																																																															(3.2) 

𝑄𝐹.1 =+𝑋𝐹.,01
0∈4

		∀	𝑖 ∈ 𝐹, 𝑡 ∈ 𝑇																																																																																																																													(3.3) 

+𝑋𝐹.,01
.∈9

. 𝑇𝑃𝐹.,0 = ++𝑋𝐹0,<,=1 . 𝑇𝑃𝐾<,=
=∈?<∈D

			∀	𝑗 ∈ 𝐽, 𝑡 ∈ 𝑇																																																																														(3.4) 

+𝑋𝐹.,01
.∈9

≤ 𝐸0				∀	𝑗 ∈ 𝐽, 𝑡 ∈ 𝑇																																																																																																																																(3.5) 

+𝑋𝐹.,01
.∈9

= 𝐶𝐴𝑃01				∀	𝑗 ∈ 𝐽, 𝑡 ∈ 𝑇																																																																																																																										(3.6) 

++𝑋𝐽0,<,=1 . 𝑇𝑃𝐽0,<
=∈?0∈4

=+𝑋𝐾<,=1
=∈?

. 𝑇𝑃𝐾<,=				∀	𝑘 ∈ 𝐾, 𝑡 ∈ 𝑇																																																																											(3.7) 

++𝑁𝑃𝐸0,<,=1

=∈?0∈4

=+𝑁𝑃𝐶<,=1
=∈?

		∀	𝑘 ∈ 𝐾, 𝑡 ∈ 𝑇																																																																																																			(3.8) 

+𝑋𝐽0,<,=1

0∈4

= 𝑋𝐾<,=1 				∀	𝑘 ∈ 𝐾, 𝑐 ∈ 𝐶, 𝑡 ∈ 𝑇																																																																																																									(3.9) 

+𝑁𝑃𝐸0,<,=1

0∈4

= 𝑁𝑃𝐶<,=1 				∀	𝑘 ∈ 𝐾, 𝑐 ∈ 𝐶, 𝑡 ∈ 𝑇																																																																																																(3.10) 

+𝑋𝐾<,=1
<∈D

= 𝑁=1				∀	𝑐 ∈ 𝐶, 𝑡 ∈ 𝑇																																																																																																																										(3.11) 

+𝐶𝐴𝑃01
1∈3

≤ 𝐸𝐴0.𝑀				∀	𝑗 ∈ 𝐽																																																																																																																																(3.12) 

+𝐶𝐴𝑃01
1∈3

≥ (1 − 𝐸𝐴0).𝑚				∀	𝑗 ∈ 𝐽																																																																																																																				(3.13) 

𝑁𝑃𝐶<,=1 =
𝑋𝐾<,=1

𝑃𝑀=
1 				∀	𝑘 ∈ 𝐾, 𝑐 ∈ 𝐶, 𝑡 ∈ 𝑇																																																																																																											(3.14) 

𝑁𝑃.,01 =
𝑋𝐹.,01

𝑃𝑃 				∀	𝑖 ∈ 𝐹, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑡 ∈ 𝑇																																																																																																																			(3.15) 

𝑁𝑃𝐸0,<,=1 =
𝑋𝐽0,<,=1

𝑃𝑀=
1 				∀	𝑗 ∈ 𝐽, 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑐 ∈ 𝐶, 𝑡 ∈ 𝑇																																																																																													(3.16) 

𝐸𝐴0 ∈ {0,1}																																																																																																																																																														(3.17)  

𝑄𝐹.1, 𝑋𝐹.,01 , 𝑋𝐽0,<,=1 , 𝑋𝐾<,=1 , 𝑁𝑃.,01 , 𝑁𝑃𝐸0,<,=1 , 𝑁𝑃𝐶<,=1 , 𝐶𝐴𝑃01 ≥ 0																																																																										(3.18)                                                                       
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A inequação (3.2) limita a quantidade de pequenos frutos que é possível adquirir a cada 

fornecedor. Em cada período de tempo, não é possível adquirir a cada fornecedor mais do que 

a capacidade máxima do fornecedor.  

A equação (3.3) visa garantir que a quantidade de pequenos frutos adquiridos a cada fornecedor, 

em cada período de tempo é igual à quantidade de pequenos frutos que é transportada entre 

cada fornecedor e os centros de embalamento. 

A equação (3.4) garante que a quantidade de pequenos frutos transportada para um determinado 

centro de embalamento tem de ser igual à quantidade de pequenos frutos que sai desse mesmo 

centro de embalamento. Para além disso, esta equação assegura que não existe fluxo de 

pequenos frutos entre entidades que não têm ligação possível. 

A inequação (3.5) pretende certificar que não é ultrapassada a capacidade máxima de 

embalamento dos diferentes centros de embalamento, deste modo, a quantidade de pequenos 

frutos que entra num centro de embalamento não pode ser superior à sua capacidade. 

Através da equação (3.6) pretende-se garantir que toda a quantidade de pequenos frutos que 

entra num centro de embalamento é embalada. 

As equações (3.7) - (3.10) estão relacionadas com os processos de embalamento e entrega dos 

pequenos frutos a um determinado cliente. Estas equações visam, principalmente, assegurar 

que uma encomenda, especificamente preparada num centro de embalamento para um dado 

cliente, chega de facto a esse cliente. A equação (3.7) garante que a quantidade de pequenos 
frutos que entra numa determinada plataforma logística é igual à quantidade que sai. Tal como 

a equação (3.4), esta equação não permite que haja fluxo de pequenos frutos entre entidades 

que não têm ligação possível. A equação (3.8) certifica que o número de paletes que entra numa 

plataforma logística é igual à quantidade que sai. A equação (3.9) e (3.10) asseguram que uma 

determinada quantidade de pequenos frutos, embalados, colocados num determinado número 

de paletes e que pretende satisfazer um determinado cliente, é transportado até a uma 

determinada plataforma logística e depois por fim transportado até ao cliente. 

A equação (3.11) visa garantir que a procura de cada cliente e em cada período de tempo é 

satisfeita na sua totalidade. 

As inequações (3.12), (3.13) visam certificar que ocorre a abertura/manutenção de um 

determinado centro de embalamento, caso se verifique a necessidade de embalar nesse centro. 

Caso não haja embalamento num determinado centro, estas equações também asseguram que, 
nesse caso, não se investe nesse centro de embalamento ou fecha-se, na eventualidade do 

centro de embalamento já se encontrar aberto na atual na rede. 

As equações (3.14) - (3.16) asseguram que o número de paletes que é transportada entre as 
entidades presentes nas equações é igual ao fluxo total de pequenos frutos a dividir pelo peso 

médio que cada palete é capaz de suportar.  
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Por último, os domínios das variáveis estão definidos em (3.17) e (3.18). 

4.2.2. Modelo 2 - Minimização do Tempo 

Os pressupostos que foram considerados nestes modelo são iguais aos que foram considerados 

no modelo anterior. 

O modelo apresentado nesta secção difere do anterior fundamentalmente quanto ao objetivo. 

Este modelo pretende otimizar a cadeia de abastecimento e avaliar o local ou os locais em que 

devem estar localizados o(s) centro(s) de embalamento de forma a que, em média, os pequenos 

frutos demorem o menor tempo possível, desde a colheita até à chegada ao cliente. Apesar de 

o objetivo do modelo ser diferente, a formulação do mesmo tem muitas semelhanças. Nesta 

secção, serão apenas referidas e descritas as alterações referentes ao modelo da secção 4.2.1. 

Índices e Conjuntos 

Neste modelo os índices e os conjuntos são iguais aos do modelo anterior.  

Parâmetros 

Em relação à formulação do modelo anterior só são utilizados os parâmetros Qti, Ej, Ntc, TPFi,j, 
TPJj,k, TPKk,c. 

São acrescentados os seguintes parâmetros: 

TTFi,j  Representa, em média, o intervalo de tempo, em dias, desde a colheita dos pequenos 

frutos do fornecedor i até ao início do processo de embalamento no centro de embalamento j; 

TTJj,k  Representa, em média, o intervalo de tempo, em dias, desde o início do processo de 

embalamento de uma encomenda no centro de embalamento j até à entrada dessa mesma 

encomenda na plataforma logística  k;  

TTKk,c  Representa, em média, o intervalo de tempo, em dias, desde o início da preparação das 

entregas na plataforma logística  k até, as mesmas, chegarem ao cliente c; 

Variáveis 

Em relação ao modelo anterior só são utilizadas variáveis continuas positivas que são: QFti, XFti,j, 

XJtj,k,c, XKtk,c, CAPtj. 

Função Objetivo 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟	𝐷

=
∑ ∑ ∑ 𝑋𝐹.,01 . 𝑇𝑇𝐹.,0 + ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑋𝐽0,<,=1 . 𝑇𝑇𝐽0,< + ∑ ∑ ∑ 𝑋𝐾<,=1 . 𝑇𝑇𝐾<,=1∈3=∈?<∈D1∈3=∈?<∈D0∈41∈30∈4.∈9

∑ ∑ 𝑁=11∈3=∈?
(3.19) 

A função objetivo (3.19) pretende minimizar o tempo médio que os pequenos frutos têm desde a 

colheita nos fornecedores até à chegada aos clientes. Os três termos que se encontram no 
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numerador associam cada um dos fluxos, entre entidades, ao tempo médio que é despendido a 

realizar essas mesmas ligações. O termo que está presente no denominador expressa a procura 

total, que por sua vez vai ser igual ao total entregue, como é assegurado na restrição (3.11), que 

também é uma restrição deste modelo. 

Restrições ao Modelo 

Em relação ao modelo anterior são apenas utilizadas as equações e as inequações (3.2) - (3.7), 

(3.9) e (3.11). 

O domínio das variáveis que foram utilizadas é igual ao estabelecido na secção 4.2.1. 

4.3. Conclusão do Capítulo 
Os modelos que foram construídos e apresentados neste capítulo pretendem otimizar, por um 

lado, os principais custos relativos à distribuição dos pequenos frutos ao longo da cadeia de 

abastecimento considerada e, por outro, o tempo médio que os frutos demoram a chegar ao 

cliente. Ambos os modelos pretendem fazer isso por meio de uma reconfiguração da rede, 
conseguida através da análise e do estudo de uma possível mudança na localização dos centros 

de embalamento. Esse estudo tem como base, a atual localização do único centro de 

embalamento da Beirabaga (para mercado nacional) e de possíveis novas localizações que, à 

partida, façam sentido ser analisadas para um possível investimento num ou mais centros de 

embalamento.  

Os modelos apresentados foram implementados e testados em GAMS 25.0.3.  
 
Na figura 15 pode-se observar a cadeia de abastecimento considerada e as variáveis de decisão 

que os modelos vão procurar definir. 

 

Figura 15 - Esquema da cadeia de abastecimento considerada com as variáveis de decisão presentes no modelo 1 
e/ou no modelo 2. 
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5. Implementação dos Modelos Matemáticos 
O presente capítulo debruça-se sobre a aplicação dos modelos que foram apresentados no 

capítulo anterior ao caso prático da Beirabaga, com o objetivo de analisar a possibilidade de 

investimento ou desinvestimento em centros de embalamento, tal como otimizar a distribuição 

dos pequenos frutos pelos clientes em território nacional, tendo em conta a cadeia de 

abastecimento considerada. Como tal, este capítulo encontra-se dividido em quatro 

subcapítulos. No primeiro subcapítulo é descrito o processo de recolha e tratamento de dados, 
onde se evidenciam os pressupostos, as limitações e as restrições dos dados recolhidos. No 

segundo, serão apresentados os resultados que se obtiveram após a aplicação dos dois 

modelos. No terceiro será efetuada uma análise de sensibilidade, de forma a avaliar o impacto 

que resulta da variação dos parâmetros que possuem um maior grau de incerteza e, por último, 

no quarto subcapítulo, são retiradas conclusões. 

5.1. Recolha e Tratamento dos Dados 
Neste subcapítulo é detalhado o processo de recolha e tratamento dos dados que foram 

necessários para a execução dos modelos matemáticos desenvolvidos, assim como também 
são descritas as estratégias de simplificação utilizadas no tratamento de dados, e os 

pressupostos assumidos. Os dados utilizados foram fornecidos pelo CFO da Beirabaga e são 

todos relativos ao ano de 2017. 

As operações de distribuição ao longo da cadeia de abastecimento da Beirabaga são muito 

complexas. Há um elevado número de entidades que estão envolvidas ao longo de toda a cadeia, 

desde os fornecedores até aos clientes. Esta complexidade fez com que fosse necessário, no 

decurso das análises efetuadas, assumir vários pressupostos e estimativas, em conformidade 

com a Beirabaga, que se aproximassem da realidade. 

5.1.1. Horizonte Temporal Considerado 

Tratando-se de uma análise que é acima de tudo de investimento, o horizonte temporal 

considerado foi de um ano. Este horizonte de análise permite observar as diferentes mudanças 

a nível da procura e da oferta durante as diferentes alturas do ano, o que proporciona uma 

amostra mais segura do comportamento da cadeia de abastecimento considerada. Como tal, foi 
necessário recolher dados relativos a um ano, por isso pediu-se à Beirabaga toda a informação 

necessária relativa ao último ano completo, ou seja,  2017.  

As operações diárias foram todas condensadas no mês do ano em que ocorreram, pois não fazia 
sentido considerar um período de tempo diário, quando este estudo debruça-se sobre uma 

decisão tática/estratégica. Desta forma, o horizonte temporal foi dividido em 12 períodos de 

tempo, em que cada período representa um mês do ano.  
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5.1.2. Cadeia de Abastecimento Considerada 

Este estudo incide sobre a cadeia, desde a compra e produção dos pequenos frutos até à 
chegada ao consumidor final nacional (foi excluída da análise os clientes internacionais). 

Portanto, é fundamental considerar toda a cadeia e analisá-la de forma a aferir a influência da 

atual localização do centro de embalamento e equacionar a sua reconfiguração, através da 

avaliação de novas localizações em território nacional para implementar novos centros de 

embalamento ou, até mesmo, para a realocação do atual centro de embalamento em Alpedrinha 

para outro local. 

5.1.2.1. Produtos 

Nos modelos que foram apresentados no capítulo 4, como o leitor pôde constatar, não existe a 

diferenciação dos produtos que a Beirabaga disponibiliza atualmente aos clientes, tal como foram 

apresentados no capítulo 2. Essa diferenciação, como se desejava, não foi possível, pois a 

informação disponibilizada não era suficiente para poder incluir essa diferenciação na análise. 
Esta é porventura a maior limitação que estes modelos em estudo apresentam. Assim, a procura 

mensal relativa a cada cliente foi agregada em quilogramas, tal como a oferta. 

5.1.2.2. Fornecedores  

Relativamente aos fornecedores de pequenos frutos foram considerados os centros de produção 

da Beirabaga localizados em Alpedrinha, no Fundão e em Tavira, os pequenos produtores 

nacionais dispersos por diferentes distritos do território nacional e, por fim, foram também 

considerados os fornecedores internacionais.  

Nesta análise, os pequenos produtores foram agregados pelo distrito a que pertencem, pois, 

cada produtor isoladamente, representa uma prestação muito baixa do fornecimento total, entre 

0% e 4%. Os três centros de produção da Beirabaga foram considerados isoladamente na 

análise. Por fim, os fornecedores internacionais foram agregados de acordo com a região ou o 

país de origem, pois analisados isoladamente não têm grande representação, tal como no caso 

dos produtores nacionais. Na tabela 3 estão representados os fornecedores considerados e a 
sua capacidade máxima de fornecimento em cada mês (Qti). 
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Tabela 3 - Quantidade máxima de pequenos frutos que se pode adquirir ao fornecedor i no período de tempo t (kg). 

 

Em relação à capacidade dos fornecedores, representados na tabela 3, a mesma foi calculada 

com base no histórico de compras e de produção dos pequenos frutos referente ao ano de 2017. 

Não tendo uma informação precisa, relativa às capacidades máximas que se poderiam adquirir, 

assumiu-se, nesta análise, que a capacidade máxima de fornecimento de cada fornecedor, seria 

igual à quantidade de fruta fornecida em 2017 para todo o mercado (nacional e internacional). 

Preço de Compra e Custo de Produção 

O custo de produção e o preço de compra são diferentes. Nesta análise, assumiu-se que os 

custos de produção são iguais em todos os meses e em todos os centros de produção (Tavira, 

Alpedrinha e Fundão), pois não faz sentido discriminar os custos de produção por mês, quando 

as plantas têm um ciclo anual. Este custo de produção está descriminado em euros por 
quilograma produzido e é aplicado igualmente a todos os pequenos frutos, pois, na sua maioria, 

têm custos de produção muito semelhantes. 

O preço de compra obteve-se através de um cálculo auxiliar, cálculo esse que foi realizado no 
Excel, onde foi possível calcular para cada mês, o preço médio de compra de um quilograma de 

pequenos frutos. O preço de compra, ao contrário do custo de produção, já difere todos os 

meses, mas aplica-se igualmente a todos os fornecedores quer sejam nacionais ou 

internacionais pois, tal como é explicado no subcapítulo 2.3.1, o preço de compra é definido pela 

Beirabaga e é igual para todos. Em certos casos, o preço de compra já inclui os custos de 

transporte, mas tal situação será explicada mais adiante. Na tabela 4 podem ser observados os 

custos médios de aquisição de pequenos frutos a fornecedores, em cada mês (Ati). 

            Meses do ano ( t ) 
 

 
Fornecedores ( i ) 

 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Aveiro      4151 2685 417 406 326 394  

Braga 144            

Castelo Branco 148  400  416 1371 4536 475 1057 1746 2544 1328 
Coimbra       365      

Faro 3659 8792 1235    7618 8649 888  4303 3544 
Guarda 29    2034 13988 10440 8698 6682 3236 1000 448 
Leiria 368 73 238 53   296 4428 638  726  

Lisboa 1670 477 313 186 137 372 841 1151 934 1368 1777 546 
Porto 662 440 264 306 3800 5419 3177 6690 6388 4959 2991 1265 
Santarém     306 568 208      

Setúbal 2463 853   6642 12118 6257 4253 6039 5766 6226 7849 
Viseu     967 6888 7658 7342 1218   742 
Espanha (Centro) 2889  2079 1296    480 1141 855   

Espanha (Sul) 11520 11729 25533 24417 10246 6147 1170  1780 5174 18926 16445 
Holanda 2545 4060 2492    1080 1300 13958 7514 1040 2340 
Alpedrinha      8719 7759 4485 6597 2162   

Fundão      818 5019 3820 11980 5561 1279  

Tavira 7435 6301 17123 59629 64234 16447 4187 5145 16172 19741 25916 11035 
Total 33532 32725 49677 85887 88782 77006 63296 57333 75878 58408 67122 45542 
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Tabela 4 - Custo médio de aquisição de pequenos frutos ao fornecedor i no período de tempo t (€/kg). 

                                  Meses do ano ( t ) 
 
Fornecedores ( i )  

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Aveiro / Braga / Castelo Branco / 
Coimbra / Faro/ Guarda / Leiria / 
Lisboa / Porto / Santarém / Setúbal / 
Viseu 

8,24  10,60  9,67  10,18  6,20  4,87  5,72  6,18  7,64  7,84  8,05  8,05  

Espanha (Centro) / Espanha (Sul) / 
Holanda 8,24  10,60  9,67  10,18  6,20  4,87  5,72  6,18  7,64  7,84  8,05  8,05  

Alpedrinha / Fundão / Tavira 5,20  
 

5.1.2.3. Centros de Embalamento 

Atualmente, a Beirabaga tem em Alpedrinha o único centro de embalamento que executa os 
processos de embalamento e etiquetagem dos pequenos frutos, que têm como destino o 

mercado nacional. Por isso, e por outras razões que foram explicadas no capítulo 2, a Beirabaga 

sentiu a necessidade de estudar a atual localização, assim como, possíveis novas localizações 

para uma eventual instalação de um ou mais centros de embalamento.  

As duas localidades consideradas no estudo, para além de Alpedrinha, foram Lisboa, onde a 

Beirabaga tem concentrada cerca de 40% da procura nacional, e Tavira, no qual tem localizada 

cerca de 80% da sua produção. Esta última, já tem um centro de embalamento, mas que só 

embala para exportação, por isso, para haver embalamento de produtos em Tavira, que teriam 

como destino o mercado nacional, seria necessário a construção e implementação de um novo 

centro.  

Custos e Capacidade dos Centros de Embalamento 

Na análise realizada foi necessário considerar os custos que a Beirabaga irá incorrer com o 

investimento em novos centros de embalamento, tanto em Tavira como em Lisboa. Por outro 

lado, foi necessário considerar os ganhos teóricos que a Beirabaga obteria com um possível 

desinvestimento no centro de embalamento de Alpedrinha.  

O centro de embalamento de Alpedrinha apresenta, atualmente, uma capacidade máxima de 

embalamento de cerca de 72 000 kg de pequenos frutos por mês. A Beirabaga pretende, assim, 
que os novos centros de embalamento em estudo apresentem a mesma capacidade máxima de 

embalamento e, como tal, os custos de investimento apresentados têm em consideração esse 

facto. 

Os custos de investimento e desinvestimento foram obtidos através da Beirabaga e podem ser 

observados na tabela 5. Ambas as tabelas apresentam valores fixos anuais que são resultado 

de uma amortização com um prazo de 20 anos, por se tratarem de decisões de investimento a 

longo prazo. O custo de investimento inclui a compra do espaço, linhas de embalamento, 

empilhador, câmaras de frio, rotuladoras e impressora de etiquetas. O custo de desinvestimento 

inclui a venda dos ativos fixos tangíveis no caso do centro de embalamento de Alpedrinha. 
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Tabela 5 - Custos de Investimento e Desinvestimento (€/ano). 

Centro de Embalamento (j) 
Capacidade Máxima de 

embalamento em kg/mês 
(Ej) 

Custo de Investimento na 
Abertura de um centro de 
embalamento em €/ano (Ij) 

Custo de Desinvestimento 
do centro de embalamento 

em €/ano (Dj) 

Alpedrinha 72 000 0 14 380 
Lisboa 72 000 13 950 0 
Tavira 72 000 13 950 0 

 

Para além dos custos que foram mencionados, foi importante também ter em consideração 

certos custos variáveis. Neste estudo foram considerados dois custos variáveis: 1) Custo do 
material de embalamento (CM); 2) Custos com a mão-de-obra nos centros de embalamento (O). 

O custo do material de embalamento e o custo com a mão-de-obra são 0,4€/kg e 0,8€/kg, 
respetivamente. Estes dados foram fornecidos pela Beirabaga e assumiu-se, neste estudo, que 

se aplicam igualmente a todos os centros de embalamento que estão em consideração. 

5.1.2.4. Clientes 

No ano de 2017, a Beirabaga tinha cerca de 30 clientes nacionais. Esses clientes estão 

localizados de norte a sul do país, sendo que a grande maioria está localizada no centro e norte. 

Os clientes localizados a norte recebem as encomendas através da plataforma logística da 

STEF, no Porto. Os clientes localizados no centro e no sul do país recebem as encomendas 

através da plataforma logística da STEF, na Póvoa de Santa Iria. 

Procura Considerada 

A procura considerada corresponde à maior parte da procura nacional. Após conversar com a 

empresa, chegou-se à conclusão que não fazia sentido considerar os clientes nacionais 

“esporádicos”, para avaliar uma possível reconfiguração da rede a nível da localização do(s) 

centro(s) de embalamento. Foram considerados clientes “esporádicos”, aqueles que apenas  

fizeram encomendas durante dois meses ou menos.  

Na tabela 6 é possível observar quais é que foram os clientes considerados, a sua localização e 

respetiva procura mensal de quilogramas de pequenos frutos. A procura mensal, de cada um 

desses clientes, foi obtida através dos dados históricos da Beirabaga relativos ao ano de 2017. 
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Tabela 6 - Procura do cliente c no período de tempo t ( Nt
c ). 

                                              
                                        Meses do ano ( t ) 
Clientes ( c ) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Cliente 2 Azambuja 3967 4648 4305 4497 8602 4959 5890 5313 4439 5321 4716 5669 
Cliente 3 Lisboa 20 135 90 15 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cliente 4 Lisboa 0 0 0 180 260 152 57 72 133 267 205 141 
Cliente 5 Alcabideche 0 0 0 110 305 155 0 0 220 308 264 105 
Cliente 6 Oliveira do Bairro 250 226 251 209 748 226 319 328 217 273 284 313 
Cliente 7 Alcochete 2218 1967 2487 2009 2086 1194 1238 633 711 1433 825 2990 
Cliente 20 Carcavelos 78 80 0 0 0 0 0 0 0 470 250 150 
Cliente 21 Alcanena 862 899 945 1120 979 724 1134 2064 1593 1464 898 784 
Cliente 22 Paços de Ferreira 308 229 309 316 307 185 263 411 324 382 150 0 
Cliente 1 Azambuja 9071 6947 7242 10280 9817 10534 8478 7755 7928 10585 9410 10937 
Cliente 23 Silves 1029 1436 1230 2180 2010 3731 3154 2886 2148 2395 1498 1455 
Cliente 24 Valongo 0 0 0 5365 6212 5695 4609 3967 4229 5583 4419 4879 
Cliente 25 Vila do Conde 4240 2294 3312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cliente 13 Torres Novas 1437 1722 1860 2157 2238 1426 2138 2484 2010 2479 1816 2134 
Cliente 26 Azambuja 5182 5696 7741 7517 9145 6944 8002 7965 7211 7789 6889 8499 
Cliente 27 Maia 3624 3835 4806 5234 6480 4372 5259 4813 4485 5011 4567 5156 
Cliente 16 Alpiarça 33 60 100 368 44 0 0 0 0 0 0 0 
Cliente 17 Porto 43 44 57 42 47 40 41 46 39 39 51 37 
Cliente 18 Lisboa 340 515 695 454 723 603 124 45 365 415 783 546 
Cliente 19 Lisboa 97 0 236 64 0 0 0 0 0 0 40 80 

Total 32799 30733 35666 42117 50003 40940 40706 38782 36052 44214 37065 43875 
 

5.1.2.5. Transporte 

Como foi possível entender através do capítulo 2, o transporte em território nacional, na sua 

maioria, é realizado pela STEF. No entanto, existem duas situações na cadeia de abastecimento 
analisada, em que o transporte não é realizado pela STEF: 1) No caso dos pequenos produtores, 

localizados no distrito de Castelo Branco, Guarda e Viseu, que entregam diretamente no centro 

de embalamento de Alpedrinha; 2) No caso dos fornecedores internacionais.  

No primeiro caso, são os próprios produtores que entregam diretamente em Alpedrinha. No 

segundo caso, dependendo da origem da importação, são outras empresas, sem ser a STEF, a 

realizar o transporte. 

No que se refere à capacidade máxima de transporte, esta não foi considerada, pois a STEF 

satisfaz em pleno as necessidades da Beirabaga, como é referido no subcapítulo 2.3.3. No 

estudo, tal como no caso da STEF, assumiu-se que em relação aos outros transportes também 

não há restrições de capacidade. 

Os preços relativos ao transporte diário são apresentados pelas empresas de transporte todos 

os anos. Nesta análise foram utilizados os custos de transporte relativos ao ano de 2017 e, custos 

de transporte aproximados no caso de estarem a ser consideradas novas ligações que não 

existiam em 2017. Estes custos foram fornecidos através da Beirabaga. Estes custos estão 

tabelados e dependendo da ligação que se estabelece podem ter um método de custeio 

diferente.  
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Custos de Transporte entre os Fornecedores e os Centros de Embalamento 

No caso do transporte entre os fornecedores e o(s) centro(s) de embalamento, o preço é 

estabelecido em euros por palete. O valor depende do distrito de origem, do centro de 

embalamento que recebe esses pequenos frutos e depende, igualmente, do número de paletes 
que são transportadas a partir de um dado fornecedor por dia de entrega. Por isso foi necessário 

fazer uma aproximação do preço a ser aplicado ( CTFti,j ),  através do sistema de equações 

(3.20), e que tem como base dois parâmetros auxiliares, que não foram definidos diretamente 

nos modelos apresentados no capítulo 4, PIi,j,w e MPit. 

𝐶𝑇𝐹.,01 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑃𝐼.,0,fFG,			𝑀𝑃.1 ≤ 1
𝑃𝐼.,0,fFg,			1 < 𝑀𝑃.1 ≤ 3
𝑃𝐼.,0,fFi	,𝑀𝑃.1 > 3

		

                                                                                                    (3.20) 

O parâmetro auxiliar PIi,j,w representa o preço aplicado ao transporte de uma palete. Este irá  

depender da localização do fornecedor (i), do centro de embalamento de destino (j) e, por fim, 

do número de paletes transportado numa entrega (w). O preço aplicado foi fornecido pela 

Beirabaga, sendo que alguns desses valores foram fornecidos por aproximação pela própria 

empresa, pois em certos casos não possuía a informação necessária. 

Nas situações em que o fornecedor entrega diretamente na Beirabaga, através de transporte 

próprio, como nas situações em que os fornecedores se encontram no mesmo distrito/local dos 

centros de embalamento, assumiu-se que o custo de transporte nessas ligações é nulo, pois está 

incluído, indiretamente no custo de aquisição de pequenos frutos (tabela 4). O mesmo se aplica, 

aos fornecedores do sul de Espanha quando entregam em Tavira. 

O parâmetro auxiliar MPit representa o número médio de paletes que foram transportadas por 

dia de entrega, a partir de um dado fornecedor (i) em cada período de tempo (t). Este foi obtido 
através dos registos de compra, diários, da Beirabaga em 2017, tendo em conta que o peso 

médio de cada palete com origem nos fornecedores (PP) é cerca de 240 kg.  

No caso específico do fornecedor ser um centro de produção da Beirabaga, assumiu-se que o 
número médio de paletes transportadas por dia de entrega em cada mês seria 1 palete. Pois, 

nestes casos, não foi possível obter informação concreta relativa ao ano de 2017, e, como tal, 

assumiu-se este valor de forma a considerar o preço mais elevado em qualquer ligação. 

Na tabela 7, pode-se observar os custos de transporte de uma palete, entre os fornecedores e o 

centro de embalamento de Alpedrinha, sendo que a tabela completa se encontra no Anexo 1. 
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Tabela 7 - Custo de transporte de uma palete entre o fornecedor i e o centro de embalamento de Alpedrinha em 
euros/palete ( PIi,j=1,w ). 

  Número de paletes transportadas por entrega ( w ) 

Fornecedores ( i ) Centros de embalamento ( j ) 1 palete (w = 1) 2 a 3 paletes (w = 2) 4 ou mais paletes 
(w = 3) 

Aveiro 

Alpedrinha 

45,45 40 35,2 
Braga 50 50 50 
Castelo Branco 0 0 0 
Coimbra 50 50 50 
Faro 45,45 40 35,2 
Guarda 0 0 0 
Leiria 40,4 35,55 31,29 
Lisboa 27,78 24,44 21,51 
Porto 50 50 50 
Santarém 50 50 50 
Setúbal 32,83 28,89 25,42 
Viseu 0 0 0 
Espanha (Centro) 147,78 144,44 141,51 
Espanha (Sul) 50,50 44,44 39,1 
Holanda 180 180 180 
Alpedrinha 0 0 0 
Fundão 0 0 0 
Tavira 50,5 44,44 39,1 

 

Na tabela 8, é possível observar-se o número médio de paletes que foram transportadas por dia 

de entrega pelos fornecedores em cada mês. 

Tabela 8 - Número médio de paletes que foram transportadas por dia de entrega, a partir de um dado fornecedor ( i ) 
em cada período de tempo ( t ). 

                    Meses do ano ( t ) 
 
Fornecedores ( i ) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Aveiro      2,8 2,3 2,0 1,0 1,0 1,0  

Braga 1,0            

Castelo Branco 1,0  2,0  2,0 1,6 6,7 1,3 3,0 4,5 3,3 2,0 
Coimbra       2,0      

Faro 3,4 8,0 6,0    32,0 7,8 4,0  6,3 8,0 
Guarda 1,0    5,0 2,0 1,7 1,4 1,7 1,8 2,0 1,0 
Leiria 1,5 1,0 1,0 1,0   2,0 2,8 1,3  1,3  

Lisboa 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,3 1,5 1,4 1,8 1,3 
Porto 1,2 1,0 1,0 1,0 2,9 2,2 1,6 1,8 1,8 1,9 2,0 1,1 
Santarém     1,0 1,5 1,0      

Setúbal 1,1 1,0   1,9 2,6 1,8 2,1 2,1 2,4 1,9 1,8 
Viseu     1,8 2,6 2,1 1,5 1,0   1,7 
Espanha (Centro) 6,5  2,8 3,0    2,0 5,0 2,0   

Espanha (Sul) 6,5 4,0 4,6 6,1 7,7 5,4 5,0  1,4 2,7 5,2 4,7 
Holanda 2,6 3,0 4,0    2,3 2,3 5,2 3,5 2,0 2,5 
Alpedrinha      1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   

Fundão      1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

Tavira 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Custos de Transporte entre os Centro de Embalamento e as Plataformas da STEF 

Neste transporte, o preço aplicado também é em euros por palete. A diferença em relação ao 

preço de transporte anterior é que, neste caso, o preço de transporte de uma palete é sempre o 

mesmo, independentemente de quantas paletes são transportadas por entrega. Na tabela 9 
podem ser observados os custos de transporte entre o centro de embalamento j e a plataforma 
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logística k ( CTJj,k ). No caso de o transporte ocorrer dentro do mesmo distrito, assumiu-se que 

o custo de transporte era nulo. 

Tabela 9 - Custo de transporte entre o centro de embalamento j e a plataforma logística k (€/palete). 

                               Plataforma logística ( k ) 
 
Centro de embalamento ( j ) 

Póvoa de Sta. Iria 
(Lisboa) Porto 

Tavira 12,2 24,4 
Fundão 12,2 12,2 
Lisboa 0 12,2 

 

Custos de Transporte entre as Plataformas da STEF e os Clientes 

Por último, no caso do transporte entre as plataformas logísticas da STEF e os clientes, existem 

três custos de transporte diferentes ( CTAtk,c, CTBtk,c, CTEtk=1, c=1 ), que são utilizados conforme 

satisfaçam, respetivamente, as seguintes condições: 

1) O peso médio que é transportado entre a plataforma logística k e o cliente c por entrega 

em cada mês é inferior a 300 kg. 
2) O peso médio que é transportado entre a plataforma logística k e o cliente c por entrega 

em cada mês é igual ou superior a 300 kg. 

3) O cliente é o cliente 1 na Azambuja. 

Nos primeiros dois casos, o preço aplicado depende do peso médio transportado por entrega em 

cada mês, ou seja, depende do valor dos parâmetros binários XNtk,c e XMtk,c. Estes dois 

parâmetros binários são calculados através do GAMS, recorrendo a um parâmetro auxiliar que 

estabelece para cada cliente e em cada mês, qual foi o peso médio transportado por entrega 

realizada ( MQtc ). Este último foi definido com base nos dados relativos às entregas diárias do 

ano de 2017, sendo que depois, através do Excel, foi calculada uma média por mês para ir de 

acordo com o período de tempo considerado nos modelos. Na tabela 10 pode ser observado os 

valores deste parâmetro. 
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Tabela 10 - Quantidade média de pequenos frutos entregues ao cliente c por dia de entrega no período de tempo t 
(kg). 

                                      
                                         Meses do ano ( t ) 
Clientes ( c ) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Cliente 2 Azambuja  147 194 159 180 319 191 227 213 178 197 181 236 
Cliente 3 Lisboa 20 34 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cliente 4 Lisboa 0 0 0 45 52 51 29 18 33 53 51 47 
Cliente 5 Alcabideche 0 0 0 37 61 52 0 0 55 51 66 53 
Cliente 6 Oliveira do Bairro 28 28 28 26 75 28 35 41 27 30 32 39 
Cliente 7 Alcochete 96 104 113 112 91 63 56 29 36 68 39 157 
Cliente 21 Alcanena 32 37 36 49 36 33 47 86 64 56 37 37 
Cliente 22 Paços de Ferreira 14 12 14 18 15 21 22 32 17 19 17 0 
Cliente 1 Azambuja 336 316 268 411 364 405 326 298 317 392 362 456 
Cliente 23 Silves 38 60 46 91 74 144 121 111 86 89 58 61 
Cliente 24 Valongo 0 0 0 215 230 219 177 153 169 207 170 203 
Cliente 25 Vila do Conde 157 96 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cliente 13 Torres Novas 53 75 69 90 83 55 82 96 80 92 70 89 
Cliente 26 Azambuja 192 237 287 301 339 267 308 306 288 288 265 354 
Cliente 27 Maia 134 160 178 209 240 168 202 185 179 186 176 215 
Cliente 16 Alpiarça 33 60 100 123 44 0 0 0 0 0 0 0 
Cliente 17 Porto 11 11 11 11 9 10 10 9 10 10 10 9 
Cliente 18 Lisboa 85 86 99 151 103 151 41 45 122 138 157 91 
Cliente 19 Lisboa 49 0 59 64 0 0 0 0 0 0 40 40 
Cliente 20 Carcavelos 78 80 0 0 0 0 0 0 0 118 125 75 
 

Na tabela 10, quando aparece o número 0 significa que esse cliente, nesse dado mês, não 

recebe nenhuma entrega, pois não há procura. Mas este parâmetro auxiliar vai ser utilizado no 
sistema de equações (3.23) e nessa mesma equação este parâmetro não pode assumir o valor 

0, por isso assume o valor 1. 

Através da implementação no GAMS dos sistemas de equações (3.21) e (3.22), obtêm-se os 
parâmetros XNtk,c e XMtk,c. 

𝑋𝑁<,=1 = k1, 𝑀𝑄=
1 < 300	

0, 	𝑀𝑄=1 ≥ 300                                                                                                           (3.21) 

𝑋𝑀<,=
1 = k1, 	𝑀𝑄=

1 ≥ 300	
0, 	𝑀𝑄=1 < 300                                                                                                           (3.22)                     

No caso de XNtk,c=1 e XMtk,c=0, então o custo de transporte aplicado é o CTAtk,c, que está 

representado em euros por quilograma transportado.  

O CTAtk,c também é um parâmetro que é definido pelo GAMS, através de dois parâmetros 

auxiliares: MQtc e PKk,c,p. O parâmetro auxiliar PKk,c,p representa os preços de transporte, 

aplicados à Beirabaga pela STEF em 2017, para entregas com um peso inferior a 300 kg. Na 

tabela 11 pode-se observar os preços aplicados às entregas realizadas com origem na 

Plataforma logística da Póvoa de Santa Iria. A tabela completa está presente no Anexo 2. 
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Tabela 11 - Preço do transporte entre a plataforma logística na Póvoa de Santa Iria e os clientes, quando as entregas 
têm um peso inferior a 300 kg. 

Plataforma Logística 
 ( k =1) Cliente ( c ) 

Mínimo Faturação (kg) Preço em euros por 100 kg brutos  
0 a 90 (p=1) 91 a 300 kg (p=2) 

Póvoa de Sta. Iria 

Cliente 2 Azambuja 

8,62 9,56 

Cliente 3 Lisboa 
Cliente 26 Azambuja 
Cliente 19 Lisboa 
Cliente 18 Lisboa 
Cliente 20 Carcavelos 
Cliente 4 Lisboa 
Cliente 5 Alcabideche 
Cliente 7 Alcochete 10,69 11,9 

Cliente 21 Alcanena 
12,83 14,27 Cliente 13 Torres 

Novas Cliente 16 Alpiarça 
Cliente 23 Silves 19,35 21,53 

 

No caso de uma entrega ter um peso igual ou inferior a 90 kg ( p=1 ), então esta tem de pagar o 

valor mínimo de faturação. Caso ultrapasse o peso de 90 kg ( p=2 ), para além do valor mínimo 

de faturação, a Beirabaga tem de pagar um valor que aumenta linearmente por cada quilograma 

acrescentado.  

Para efeitos de modelação em GAMS, foi necessário simplificar este modo de custeio, através 

de um sistema de equações (3.23), definindo o parâmetro CTAtk,c da seguinte forma: 

𝐶𝑇𝐴<,=1 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑃𝐾<,=,lFG
	𝑀𝑄=1

, 	𝑀𝑄=1 ≤ 90	

𝑃𝐾<,=,lFG
	𝑀𝑄=1

× 100 + 𝑃𝐾<,=,lFg × n1 −
90
	𝑀𝑄=1

o

100 , 	𝑀𝑄=1 > 90		

																																																					(3.23) 

No caso de XNtk,c=0 e XMtk,c=1, o preço que é utilizado é o CTBtk,c, que está representado em 

euros por palete transportada. Este parâmetro também é definido com base em outros dois 

parâmetros auxiliares: MPCtc e PQk,c,l.  

O parâmetro auxiliar MPCtc determina o número médio de paletes transportadas por entrega a 

cada cliente num determinado mês. Este foi definido através dos dados relativos às entregas 
diárias no ano de 2017, tendo sido possível calcular a média mensal de paletes transportadas 

por entrega. A utilização deste parâmetro auxiliar foi necessária, pois o valor de CTBtk,c, para 

além da origem e do destino, também depende do número de paletes que são transportadas 

numa entrega. Na tabela 12 é possível observar MPCtc. 
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Tabela 12 - Número médio de paletes transportadas para o cliente c no período de tempo t. 

                                   
                                       Meses do ano ( t ) 
Clientes ( c ) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Cliente 2 Azambuja 1,5 2 1,6 1,8 2,7 1,7 2,2 2 1,8 1,9 1,8 2,3 
Cliente 3 Lisboa 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cliente 6 Oliveira do Bairro 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1 
Cliente 7 Alcochete 1 1,1 1,1 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1,4 
Cliente 21 Alcanena 1 1 1 1 1 1 1,2 1,5 1,2 1,2 1 1 
Cliente 22 Paços de Ferreira 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1 1 1 0 
Cliente 1 Azambuja 2,6 2,7 2,3 3,2 2,9 3,3 2,8 2,6 2,7 3,1 2,6 3,5 
Cliente 23 Silves 1 1,1 1 1,2 1,1 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1 1,1 
Cliente 24 Valongo 0 0 0 2,2 2,2 2 1,8 1,7 1,8 2,1 1,8 2,1 
Cliente 25 Vila do Conde 1,7 1,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cliente 17 Porto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Cliente 13 Torres Novas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Cliente 5 Alcabideche 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
Cliente 26 Azambuja 1,7 2 2,3 2,5 2,7 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,5 2,8 
Cliente 27 Maia 1,3 1,5 1,7 1,7 2 1,8 2 1,8 1,8 1,8 1,9 2,1 
Cliente 16 Alpiarça 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Cliente 4 Lisboa 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Cliente 18 Lisboa 1,8 1,7 1,1 1,3 1,1 2 1,3 1 2 1 1 1,2 
Cliente 19 Lisboa 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
Cliente 20 Carcavelos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
 

Para além de ser necessário saber o número de paletes transportadas em cada entrega, é 

fundamental saber o preço que é aplicado ao transporte individual de uma palete ( PQk,c,l ). Na 

tabela 13 é possível observar os preços aplicados ao transporte a partir da plataforma logística 

na Póvoa de Santa Iria. A restante tabela, referente à totalidade do parâmetro auxiliar PQk,c,l, 

está representada no Anexo 3. 

Tabela 13 - Preço do transporte de uma palete entre a plataforma logística da Póvoa de Santa Iria e os clientes, 
quando as entregas têm um peso igual ou superior a 300 kg. 

Plataforma Logística 
( k=1 ) Cliente ( c ) 

Preço em euros por palete 

1 palete (l=1) 2 a 3 paletes 
(l=2) 

4 a 6 paletes 
(l=3) 

7 ou mais 
paletes (l=4) 

Póvoa de Sta. Iria 

Cliente 2 Azambuja 

28,63 24,2 21,47 17,18 

Cliente 3 Lisboa 
Cliente 26 Azambuja 
Cliente 19 Lisboa 
Cliente 18 Lisboa 
Cliente 20 Carcavelos 
Cliente 4 Lisboa 
Cliente 5 Alcabideche 
Cliente 7 Alcochete 35,67 30,14 26,76 21,4 

Cliente 21 Alcanena 
42,65 36,03 31,99 25,59 Cliente 13 Torres Novas 

Cliente 16 Alpiarça 
Cliente 23 Silves 63,66 53,79 47,75 38,2 

 

A partir destes dados relativos ao ano de 2017, define-se o parâmetro CTBtk,c através da 

implementação do sistema de equações (3.24) no GAMS, tornando assim possível definir um 

preço aproximado entre as plataformas da STEF e os clientes. 
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𝐶𝑇𝐵<,=1 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑃𝑄<,=,pFG	, 0 < 𝑀𝑃𝐶=1 ≤ 1
𝑃𝑄<,=,pFG, 1 < 𝑀𝑃𝐶=1 ≤ 3	
𝑃𝑄<,=,pFG, 3 < 𝑀𝑃𝐶=1 ≤ 6
𝑃𝑄<,=,pFG,𝑀𝑃𝐶=1 > 6

																																																																																																															(3.24) 

Por último, caso o cliente final seja o cliente 1 na Azambuja, o preço do transporte não depende 

do peso que é transportado, ou seja, não depende dos valores que XNtk,c e XMtk,c. 

Independentemente desses valores, o preço aplicado ao transporte é sempre em euros por 
palete. Como tal, foi necessário definir que CTAtk=1,c=1 e CTBtk=1,c=1 têm valor nulo, tal como foi 

igualmente necessário definir no modelo 1 e no código implementado no GAMS o parâmetro 

CTEtk=1,c=1 para regular este caso específico.  

O parâmetro CTEtk=1,c=1 depende de dois parâmetros auxiliares: o número médio de paletes 

transportadas por entrega em cada mês (MPCtc=1) e do custo de transporte neste caso especifico 

(PJk=1,c=1,d). O parâmetro MPCtc=1 pode ser observado na tabela 12 e o parâmetro PJk=1,c=1,d na 

tabela 14. Este último parâmetro foi obtido através da Beirabaga e é relativo ao ano de 2017. 

Tabela 14 - Preço do transporte de uma palete entre a plataforma logística da Póvoa de Santa Iria e o cliente 1 na 
Azambuja. 

  Preço em euros por palete 
Plataforma 

Logística (k=1) Cliente (c=1) 1 a 5 paletes 
(d=1) 

6 a 10 paletes 
(d=2) 

11 a 15 paletes 
(d=3) 

16 ou mais 
paletes (d=4) 

Póvoa de Santa 
Iria Cliente 1 Azambuja 20,48 19,57 16,19 14,53 

 

Tendo como base, os dois parâmetros auxiliares apresentados, foi possível estabelecer, através 

do GAMS, o parâmetro CTEtk=1,c=1, com o auxílio do sistema de equações (3.25).  

𝐶𝑇𝐸<FG,=FG1

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑃𝐽<FG,=FG,qFG, 0 < 𝑀𝑃𝐶=FG1 ≤ 5
𝑃𝐽<FG,=FG,qFg, 5 < 𝑀𝑃𝐶=FG1 ≤ 10
𝑃𝐽<FG,=FG,qFi, 10 < 𝑀𝑃𝐶=FG1 ≤ 15
𝑃𝐽<FG,=FG,qFr,𝑀𝑃𝐶=FG1 > 15

																																																																																															(3.25) 

Ligações Possíveis 

No que respeita às ligações, não existem praticamente restrições. Assumiu-se que, para além 

das ligações atuais, seria possível estabelecer-se qualquer outra ligação entre os fornecedores 

e todos os centros de embalamento em estudo, tal como entre os centros de embalamento e as 

plataformas logísticas, por isso os parâmetros TPFi,j e TPJj,k  são representados por tabelas 
binárias preenchidas unicamente com 1.  

A única restrição existente entre ligações e entidades é entre as plataformas logísticas e os 
clientes. Esta restrição é representada pelo parâmetro TPKk,c. que assume o valor 1 para todas 

as ligações possíveis e 0 para todas as ligações indesejáveis (Anexo 4).    
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É também importante referir  que há casos em que o transporte entre o fornecedor e o centro de 

embalamento pode passar primeiro por uma plataforma logística da STEF (figura 11, subcapítulo 

2.4), mas para simplificar o problema em estudo, generalizou-se que o transporte seria sempre 

direto, como demonstra a figura 15 (subcapítulo 4.3). No entanto, os custos e o tempo incorrido 

no transporte, com essa ligação intermédia, estão indiretamente refletidos nos valores 

fornecidos, que omitem essa paragem intermédia. 

5.1.2.6. Tempo Despendido na Cadeia de Abastecimento  

Como foi possível entender pelos capítulos 2 e 3, o fator tempo é uma variável fundamental. 

Como tal, foi considerado na análise, de forma a tentar otimizar o tempo que os pequenos frutos 
demoram a percorrer a cadeia de abastecimento considerada, desde a colheita até à entrega no 

cliente. Esta é a razão que está na base da criação do modelo 2. Para tal foi necessário recolher 

os seguintes dados: 

1) O intervalo de tempo médio desde a colheita dos pequenos frutos, num dado fornecedor 

i, até ao início do processo de embalamento num determinado centro de embalamento j 

(TTFi,j). 

2) O intervalo de tempo médio que se estabelece entre o início do embalamento, num dado 

centro de embalamento j e a entrega numa dada plataforma logística k (TTJj,k). 

3) O intervalo de tempo médio que se estabelece desde a entrada da encomenda na 

plataforma logística k, até à chegada ao cliente c (TTKk,c). 

Estes três parâmetros foram fornecidos pela Beirabaga e estão representados nos  Anexos 5, 6 

e 7, respetivamente. Nos casos em que não existem ligações na rede atual, foram fornecidas 

estimativas. 

5.2. Discussão de Resultados 
Neste subcapítulo irá apresentar-se, em primeiro lugar, a situação atual no período em análise 

(ano de 2017), onde serão enunciados os custos da atual cadeia de abastecimento, tal como o 

intervalo de tempo médio que os pequenos frutos demoram a percorrer a cadeia, desde a colheita 

até à chegada aos clientes. 

Posteriormente, serão analisados os resultados da aplicação dos modelos matemáticos, 

implementados em linguagem GAMS, que foram apresentados no capítulo 4. Os modelos vão 

receber como input os dados recolhidos no subcapítulo 5.1 e deverão restituir como output os 

fluxos ótimos entre os vários intervenientes da cadeia, tal como a localização ideal do(s) centro(s) 

de embalamento. Os resultados computacionais encontram-se no anexo 8. 

5.2.1. Situação Atual  

A situação atual engloba todos as operações de produção, compra, distribuição e embalamento, 

realizadas para satisfazer a cadeia de abastecimento considerada em estudo, relativa ao ano de 
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2017. Atualmente, como foi possível constatar no capítulo 2, o único centro de embalamento que 

serve o mercado nacional está localizado em Alpedrinha. 
Na tabela 15 pode-se observar os custos que foram incorridos durante o ano de 2017 com o 

transporte, o embalamento, os preços  de compra e os custos de produção.  

Estes custos foram obtidos através da utilização do modelo 1, fixando os valores de alguns 

parâmetros e removendo a variável de investimento e desinvestimento Ij e Dj. Foi necessário 

alterar dois parâmetros (Qti e TPFi,j). O parâmetro Qti foi alterado de forma a considerar, 

unicamente, a oferta que foi direcionada para a procura nacional considerada (tabela 6), 

enquanto o parâmetro binário TPFi,j toma somente o valor 1 nas ligações que são estabelecidas 

com o centro de embalamento de Alpedrinha, pois consiste no único centro de embalamento 

aberto direcionado para a satisfação do mercado nacional. 

Tabela 15 - Custos incorridos em 2017. 

 Custos de Transporte Custos de Embalamento 
Custos de Aquisição de 

Pequenos Frutos 
Custo Total 

Custo (2017) 196.943 € 567.542 € 3.382.067 € 4.146.552 € 
Peso (%) 5% 14% 81% 100% 

 

Através da tabela 15, pode-se constatar que os custos de aquisição de pequenos frutos (preços 

de compra e custos de produção) foram aqueles que pesaram mais no custo total incorrido para 

satisfazer a procura nacional que foi considerada. De seguida foram os custos de embalamento 

e, por fim, os custos de transporte. 

Na figura 16, pode-se observar as quantidades de pequenos frutos, em quilogramas, que foram 

fornecidas pelos produtores internacionais, pelos pequenos produtores e pelos centros de 

produção da Beirabaga, de forma a satisfazer a procura nacional considerada. 

 

Figura 16 - Quantidade de pequenos frutos fornecidos pelo fornecedor i, em 2017, à procura nacional considerada e o 
respetivo peso, de cada fornecedor i, em relação à quantidade total fornecida para satisfazer a procura considerada. 
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Observando a figura 16, retira-se que, 41% da oferta teve origem nos produtores nacionais, 38% 

teve origem na importação e, por fim, 21% teve origem nos centros de produção da Beirabaga.  

Tabela 16 - Quantidade de pequenos frutos que foi disponibilizado por cada fornecedor para satisfazer a procura 
nacional considerada, tendo em conta a quantidade total fornecida, em 2017, para satisfazer a procura total. 

Fornecedores ( i ) Qi
t (A) (Kg) Qi

t (alterado) (B) (Kg) B/A (%) 
Aveiro 8378,5 8378,5 100% 
Braga 144 144 100% 
Castelo Branco 14019 14019 100% 
Coimbra 365 365 100% 
Faro 38685,75 17392,75 45% 
Guarda 46554 46554 100% 
Leiria 6820 6820 100% 
Lisboa 9770 9770 100% 
Porto 36358,5 36358,5 100% 
Santarém 1082 1082 100% 
Setúbal 58464 29797,5 51% 
Viseu 24813,5 24813,5 100% 
Espanha (Centro) 8740 8740 100% 
Espanha (Sul) 133086,8 133086,8 100% 
Holanda 36329,2 36329,2 100% 
Alpedrinha 29722 13906,38 47% 
Fundão 28476,5 15038,62 53% 
Tavira 253363,8 70356,25 28% 

Total 735172,55 472952 64,3% 
 

Na tabela 16 pode-se atentar: 1) A quantidade total de pequenos frutos que foi disponibilizada 

por cada fornecedor para satisfazer todos os clientes em 2017, nacionais e internacionais (A); 2) 
A quantidade de pequenos frutos que cada fornecedor contribuiu para satisfazer apenas a 

procura nacional considerada (B); 3) A percentagem de pequenos frutos que se recorreu do total 

disponibilizado por cada fornecedor para satisfazer o mercado nacional considerado. 

Utilizando o modelo 2 e alterando os mesmos parâmetros que no modelo 1 (Qti e TPFi,j), foi 

possível obter o intervalo de tempo médio que os pequenos frutos adquiriram desde a colheita 

até à chegada ao cliente em 2017 (tabela 17). 

Tabela 17 - Intervalo de tempo médio que, em média, os pequenos frutos têm entre os diferentes processos. 

 Colheita - Início do 
Embalamento 

Início do Embalamento - Entrega 
numa Plataforma Logística 

Entrega numa Plataforma 
Logística - Entrega no Cliente Total 

Intervalo de 
Tempo Médio 

(dias) 
2,8 1 1 4,8 

 

5.2.2. Modelo 1 (Minimização de Custos) 

Nesta secção são analisados os resultados do Modelo 1, de onde resultou uma nova 

configuração da cadeia de abastecimento que representa o cenário ótimo em termos de custos. 

A aplicação do Modelo 1 teve em atenção a oferta total dos fornecedores para toda a rede em 
2017 (Qit), a procura nacional considerada (Ntc), a possibilidade de abertura de novo(s) centro(s) 

de embalamento (Lisboa e Tavira) e, até mesmo, a possibilidade de desinvestir no atual centro 

de embalamento em Alpedrinha.   
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A comparação dos resultados do Modelo 1 com os da situação atual permitirá fazer uma análise 

direta, uma vez que os resultados apresentados na secção 5.2.1 foram obtidos através da 

aplicação do mesmo com as respetivas alterações, para que fosse possível obter resultados 

referentes à situação atual. 

Os principais resultados que se podem extrair do Modelo 1 são o facto de o mesmo aconselhar 

o encerramento do centro de embalamento em Alpedrinha, ao mesmo tempo que aconselha o 

investimento nos outros dois centros de embalamento, Lisboa e Tavira, juntamente com o 

replaneamento das compras, de pequenos frutos, a produtores e importadores, e da produção 
nos centros (Alpedrinha, Fundão, Tavira). 

Na tabela 18 pode-se verificar quais é que seriam as melhorias em termos de custos caso a 

Beirabaga decidisse implementar o Modelo 1. 

Tabela 18 - Comparação dos custos incorridos no Modelo 1, com os custos incorridos em 2017. 

 

Custos de 
Transporte 

Custos de 
Embalamento 

Custos de 
Aquisição de 

Pequenos 
Frutos 

Custo total do 
Investimento e 

Desinvestimento 
em centros de 
embalamento 

Custo Total 

Custo (Situação Atual) 196.943 € 567.542 € 3.382.067 € 0 € 4.146.552 € 
Custo (Modelo 1) 120.521€ 567.542 € 2.944.063 € 13.520 € 3.645.646 € 
Peso (Situação Atual) (%) 5% 14% 81% 0% 100% 
Peso (Modelo 1) (%) 3% 16% 81% 0% 100% 
Melhoria Registada (%) 38,8% 0% 13% - 12% 

 

Através da análise da tabela 18 depreende-se que o custo do Modelo 1 revela uma melhoria de 

12%, comparativamente com a situação atual (2017). A nova configuração da rede permite 

reduzir os custos de transporte consideravelmente, cerca de 38,8%, como também permite uma 

redução dos custos médios de aquisição de pequenos frutos aos fornecedores (produtores 

nacionais, importadores, centros de produção), em cerca de 13%. O investimento nos novos 
centros de embalamento, Tavira e Lisboa (279 000 € em cada centro, considerando-se a 

amortização anual de 13 950 €), e o desinvestimento no centro de embalamento em Alpedrinha 

(287 600 €, considerando-se um benefício anual de 14 380€), origina um custo anual de 13 520 

€. Os custos de embalamento mantêm-se, pois os parâmetros CM e O aplicam-se de igual forma 

para qualquer centro de embalamento em estudo.  

Na figura 17 é possível visualizar e contrapor, relativamente a  2017, a quantidade de pequenos 

frutos, em quilogramas, que cada fornecedor disponibilizaria no Modelo 1, tal como o peso 

percentual de cada fornecedor na satisfação da procura nacional considerada em estudo. 
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Figura 17 - Comparação entre a quantidade de pequenos frutos a serem entregues por cada fornecedor no Modelo 1, 
com o que cada fornecedor entregou em 2017. 

Como se pode apurar pela figura 17, a otimização da cadeia de abastecimento considerada, em 

termos de custos, reconfigura igualmente a quantidade de pequenos frutos que deve ser 

adquirida a cada fornecedor. Nesta nova configuração (Modelo 1) é possível constatar que a 
oferta anual com origem nos centros de produção passaria a ter um maior relevo, pois a sua 

participação na satisfação da procura nacional considerada aumentaria de 21% para os 53%. 

Sendo que destes 53%, 43% teriam origem no centro de produção da Beirabaga em Tavira. Este 

aumento explica em grande parte a redução dos custos de aquisição de pequenos frutos em 

13% com a implementação do Modelo 1, pois, em média, durante o ano inteiro, à exceção do 

mês de Junho, é mais barato para a Beirabaga ser a própria a produzir os pequenos frutos, em 

vez de estar a recorrer tanto a importação, como a pequenos produtores nacionais.  

Com a implementação do Modelo 1, a Beirabaga reduziria a sua taxa de importação de 38% 

para 18%. Os produtores nacionais passariam a ter um peso de 32% na satisfação dos clientes 

nacionais considerados. 

Na tabela 19 é possível comprovar qual  a quantidade de pequenos frutos que cada fornecedor 

deveria fornecer com a implementação do Modelo 1 (B), tendo em conta a procura nacional 
considerada e a capacidade total dos fornecedores em 2017 (A). 
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Tabela 19 - A quantidade de pequenos frutos quer seria fornecida com a implementação do Modelo 1. 

Fornecedores ( i ) Qi
t (A) (Kg) Qi

t (Otimizada) (B) (Kg) B/A (%) 
Aveiro 8378,5 4419 53%  
Braga 144 144 100% 
Castelo Branco 14019 9602,5 68% 
Coimbra 365 365 100% 
Faro 38685,75 37797,75 98% 
Guarda 46554 7620 16% 
Leiria 6820 5165 76% 
Lisboa 9770 9447 97% 
Porto 36358,5 22610 62% 
Santarém 1082 776 72% 
Setúbal 58464 32755 56% 
Viseu 24813,5 7629,5 31% 
Espanha (Centro) 8740 2889 33% 
Espanha (Sul) 133086,8 73340 55% 
Holanda 36329,2 4556,75 13% 
Alpedrinha 29722 21003 71% 
Fundão 28476,5 27658,5 97% 
Tavira 253363,8 205174 81% 

Total 735172,55 472952 64,3% 
 

Na tabela 20 é possível observar os custos do transporte do Modelo 1 descriminados  e em 

comparação com os custos do transporte atuais. 

Tabela 20 - Comparação entre os custos de transporte atuais, com aqueles que se verificariam com a implementação 
do Modelo 1. 

 Fornecedores - 
Centros de 

Embalamento 

Centros de 
Embalamento - 

Plataformas Logísticas 
Plataformas Logísticas 

- Clientes Total 

Ano de 2017 86.611,7 € 40.233,1 € 70.098,2 € 196.943 € 
Modelo 1 25.925,2 € 24.497,6 € 70.098, 2€ 120. 521 € 
Melhoria Registada (%) 70% 40% 0% 38,8% 

 

Na tabela 21 é possível constatar a quantidade de pequenos frutos que seria embalada por ano, 

em cada um dos novos centros de embalamento, tal como a origem que chega a cada centro de 

embalamento e o custo total do respetivo transporte. Para além disso é possível observar a 

mesma análise relativa ao ano de 2017. 
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Tabela 21 - Comparação entre o Modelo 1 e o atual, em relação,  ao custo total de transporte entre fornecedores e 
centros de embalamento e as respectivas quantidades transportadas. 

 
Modelo 1 Situação Atual 

 
 

Lisboa Tavira Alpedrinha 
 

Fornecedores ( i ) QA (Kg) CT (A)   QA (Kg) CT   QA (Kg) CTT (B) (B-A) / B (%) 
Aveiro 4419 552,4 € 0 0,0 € 8378,5 1422,0 € 1% 
Braga 144 18,0 € 0 0,0 € 144,0 30,0 € 0% 
Castelo Branco 9602,5 1000,3 € 0 0,0 € 14019,0 0,0 € -1% 
Coimbra 365 38,0 € 0 0,0 € 365,0 76,0 € 0% 
Faro 13814,5 1238,1 € 23983,25 0,0 € 17392,8 2550,9 € 2% 
Guarda 7620 952,5 € 0 0,0 € 46554,0 0,0 € -1% 
Leiria 5165 538,0 € 0 0,0 € 6820,0 1017,6 € 1% 
Lisboa 9447 0,0 € 0 0,0 € 9770,0 1015,6 € 1% 
Porto 22610 2355,2 € 0 0,0 € 36358,5 7574,7 € 6% 
Santarém 776 80,8 € 0 0,0 € 1082,0 225,4 € 0% 
Setúbal 32755 4094,4 € 0 0,0 € 29797,5 3600,9 € -1% 
Viseu 7629,5 953,7 € 0 0,0 € 24813,5 0,0 € -1% 
Espanha (Centro) 2889 1444,5 € 0 0,0 € 8740,0 5210,8 € 4% 
Espanha (Sul) 21544 1930,9 € 51796 0,0 € 133086,8 21836,8 € 23% 
Holanda 4556,75 3227,7 € 0 0,0 € 36329,2 27246,9 € 28% 
Alpedrinha 21003 2431,1 € 0 0,0 € 13906,4 0,0 € -3% 
Fundão 27658,5 3201,5 € 0 0,0 € 15038,6 0,0 € -4% 
Tavira 16140 1868,2 € 189034 0,0 € 70356,3 14804,1 € 15% 
Custo Total de Transporte  25.954,2 €  0 €  86.611,7 €  
Embalamento  
Total Embalado (Kg) 208138,75  264813,3  472952,0  
Percentagem em Relação ao Total (%) 44% 56% 100% 
Melhoria Total Registada (%)  70% 
QA - Quantidade Adquirida 
CT - Custo de Transporte 
CTT - Custo Total de Transporte 

  
Através da tabela 20 é fácil observar as razões que originam a redução de 38,8% nos custos 

totais de transporte, em relação à situação atual. Esta situação ocorre pois é possível reduzir, 

com esta nova configuração do Modelo 1, 70% dos custos de transporte entre os fornecedores 

e os centros de embalamento e em 40% os custos de transporte entre os centros de 
embalamento e as plataformas logísticas da STEF. 

A tabela 21 ajuda a entender as principais razões que levam a uma redução dos custos de 
transporte entre os fornecedores e os centros de embalamento, caso a Beirabaga implemente o 

Modelo 1, comparativamente com a situação atual. A nova localização dos centros de 

embalamento, em Tavira e em Lisboa, permitiria melhorar, em quase todos os casos, o custo 

que é despendido no transporte dos pequenos frutos entre cada fornecedor e os novos centros 

de embalamento. Nesta nova configuração, 58% dos pequenos frutos não representariam 

quaisquer custos para a Beirabaga nesta parte do transporte, dado que 56% dos pequenos frutos 

que satisfariam a procura considerada seriam embalados em Tavira, centro de embalamento 

esse que seria fornecido, exclusivamente, pelo seu centro de produção em Tavira, pelos 
importadores com origem no Sul de Espanha e, por fim, pelos produtores de Faro. A nenhum 

destes fornecedores a Beirabaga pagaria diretamente os custos de transporte. Os restantes 2% 

dos 58% representam a quantidade de pequenos frutos que seriam adquiridos aos fornecedores 

de Lisboa e que teriam como destino o novo centro de embalamento em Lisboa. Estas duas 

situações, mencionadas anteriormente, resultantes da nova configuração da rede, contribuiriam 

em cerca de 41% para a melhoria do custo total do transporte entre os fornecedores e os centros 

de embalamento, como pode ser observado na tabela 21. 
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Em 2017, só cerca de 24% dos pequenos frutos que eram transportados para o centro de 

embalamento de Alpedrinha é que não representavam qualquer custo de transporte. 

A redução, em cerca de 8% (figura 16 e figura 17), da importação de pequenos frutos, com 

origem na Holanda e nos fornecedores do Centro de Espanha, contribuiria muito 

significativamente para a redução dos custos de transporte entre os fornecedores e os centros 

de embalamento, rondando os 32%. Este aperfeiçoamento ocorreria pelo facto do transporte de 

uma palete, com origem nestes destinos, ter um custo individual muito elevado 

comparativamente com os custos incorridos, no transporte de uma palete, em qualquer outra 
ligação (Anexo 1). 

Os custos de transporte com origem nos produtores de Viseu, Guarda, Castelo Branco e os 

centros de produção do Fundão e Alpedrinha contribuem negativamente para a melhoria 
verificada no Modelo 1. Tal situação é patente, pois com o encerramento do centro de 

embalamento de Alpedrinha, o transporte destes pequenos frutos, mais precisamente para 

Lisboa, passaria a ser pago diretamente pela Beirabaga, situação que antes não ocorria. Os 

produtores de Setúbal contribuem negativamente, porque nesta nova configuração da rede 

adquirir-se-ia uma maior quantidade de pequenos frutos destes produtores para satisfazer a 

procura nacional considerada. 

Tabela 22 - Comparação entre o ano de 2017 e o Modelo 1, relativamente às quantidade transportada ,durante um 
ano, entre os centros de embalamento e as plataformas logísticas, tal como os respectivos custos. 

  Plataformas Logísticas da STEF    

Póvoa de Sta. Iria Porto Melhoria Total Registada 
(%) 

 
Centros de 

Embalamento 
Q. Transportada Custo Q. Transportada Custo 

 

Modelo 1 
Lisboa 142160,2 0 € 65978,5 8730,9 € 
Tavira 210991,8 9191,9 € 53821,5 6574,8 € 
Total 353152 9191,9 € 119800 15305,7 € 

Situação 
Atual 

Alpedrinha 353152 28214,8 € 119800 12018,3 €  
Melhoria registada (%) 

 
67% 

 
-27% 40% 

 

Através da análise da tabela 22 percebe-se que a causa basilar para a melhoria do custo de 

transporte entre os centros de embalamento e as plataformas logísticas, deriva do facto de o 

custo de transporte dos pequenos frutos para a plataforma logística da Póvoa de Santa Iria 

beneficiar, nesta nova configuração, de uma melhoria em cerca de 67%. A razão para tal 

acontecer, depreende-se com o novo centro de embalamento em Lisboa, onde cerca de 68% 
dos pequenos frutos que aí seriam embalados passariam a ser transportados para a plataforma 

logística da Póvoa de Santa Iria, visando a finalidade de, seguidamente, serem distribuídos pelos 

clientes nacionais considerados em estudo.  

Os custos totais de transporte entre os novos centros de embalamento e a plataforma logística 

do Porto aumentariam, comparativamente com a situação verificada em 2017. Esta situação 

representa uma contribuição negativa de -27% nos custos. Isto sucede-se, visto que o transporte 

de uma palete de pequenos frutos entre o centro de embalamento em Tavira e a plataforma 
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logística do Porto tem um custo superior ao que é praticado nas outras ligações (tabela 9). Apesar 

disso, no que concerne ao total dos custos de transporte entre estas entidades (centros de 

embalamento e plataformas logísticas), a implementação do Modelo 1 representaria uma 

melhoria de cerca de 40% em relação à configuração atual. 

Após esta análise detalhada, pode-se concluir que existem quatro fatores que contribuíram para 

se atingir um custo total ótimo, representado no Modelo 1, de forma a satisfazer a procura 

nacional considerada. Fatores esses que são: 1) O investimento em novos centros de 

embalamento (Lisboa e Tavira); 2) O encerramento do atual centro de embalamento em 
Alpedrinha; 3) A otimização das quantidades que são adquiridas a cada fornecedor tendo em 

conta a cadeia de abastecimento considerada em estudo; 4) A redefinição das ligações entre as 

diferentes entidades consideradas. Estes quatro fatores tornam assim possível a redução dos 

custos anuais considerados em cerca de 12% (tabela 18). 

Analisando a variável tempo, importa referir que, nesta configuração da rede e com o 

replaneamento da produção e das compras com a função objetivo de minimização dos custos, 

os pequenos frutos demorariam, em média, cerca de 3,1 dias desde a colheita até à chegada ao 

cliente final, ou seja, menos 1,7 dias do que na situação atual (tabela 23). 

Tabela 23 - Intervalo de tempo médio que, em média, os pequenos frutos têm entre os diferentes processos (Modelo 
1). 

 Colheita - Início do 
Embalamento 

Início do Embalamento - Entrega 
numa Plataforma Logística 

Entrega numa Plataforma 
Logística - Entrega no Cliente Total 

Intervalo de 
Tempo Médio 

(dias) 
1,54 0,56 1 3,1 

 

5.2.3. Modelo 2 (Minimização do Tempo) 

Nesta secção estuda-se os resultados obtidos através da aplicação do modelo 2. Na aplicação 

deste modelo, teve-se em apreço a oferta total dos fornecedores para toda a rede em 2017 (Qit), 

a procura nacional considerada (Ntc), a possibilidade de abertura de novo(s) centro(s) de 

embalamento (Lisboa e Tavira) e, até mesmo, a possibilidade de desinvestir no atual centro de 

embalamento em Alpedrinha.   

A comparação dos resultados obtidos através do Modelo 2 com os da situação atual, permitirá 

fazer uma análise direta, uma vez que os resultados apresentados na secção 5.2.1. foram 
obtidos através da aplicação do modelo 2 com as respetivas alterações para que, assim, fosse 

possível obter resultados condizentes com a situação atual. 

Após a aplicação do modelo 2, a principal conclusão que se pode extrair é o facto de o mesmo 
aconselhar a manutenção do centro de embalamento de Alpedrinha, e a abertura dos outros dois 

centros de embalamento considerados em estudo (Lisboa e Tavira). 
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Na tabela 24 é possível observar e comparar os resultados, em termos de tempo, que seriam 

obtidos com implementação do Modelo 2, e com a situação atual. 

Tabela 24 - Comparação da situação atual com o Modelo 2. 

  Colheita - Início do 
Embalamento 

Início do Embalamento - 
Entrega numa Plataforma 

Logística 

Entrega numa Plataforma 
Logística - Entrega no 

Cliente 
Total 

Situação atual Intervalo de 
Tempo Médio 

(dias) 

2,8 1 1 4,8 

Modelo 2 1,3 0,4 1 2,7 

Melhoria 
Registada (%) 

 52% 60% 0% 44% 

 

Atendendo aos resultados que foram obtidos, conclui-se que a implementação do Modelo 2 

promoveria uma melhoria substancial (44%) do tempo médio percorrido pelos pequenos frutos 
desde a colheita até à chegada ao cliente. Esta melhoria seria possível através da redução 

substancial, em torno dos 52%, do tempo médio que os pequenos frutos adquirem desde a 

colheita até ao início do seu embalamento, como também ,por intermédio da redução, cerca de 

60%, do intervalo de tempo médio que os pequenos frutos demoram desde o início do 

embalamento até à chegada às plataformas logísticas da STEF (Póvoa de Santa Iria e Porto). 

Na figura 18 é possível visualizar a quantidade de pequenos frutos, em quilogramas, que 

passaria a ser entregue por cada fornecedor e o peso que cada um teria na satisfação da procura 

nacional considerada, no Modelo 2.  

 

Figura 18 - Comparação entre a quantidade de pequenos frutos a serem entregues por cada fornecedor no Modelo 2, 
com o que cada fornecedor entregou em 2017. 

Analisando a figura 18 retira-se que, através dos resultados referentes à aplicação do modelo 2, 
a Beirabaga passaria a satisfazer 43% da procura nacional considerada recorrendo aos seus 

centros de produção, enquanto que 43 % dos pequenos frutos passariam a ter origem nos 

produtores nacionais e, por fim, cerca de 14% seriam de origem internacional. 
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Tabela 25 - Comparação entre o Modelo 2 e o atual cenário, em relação, às quantidades de pequenos frutos 
transportadas entre fornecedores e centros de embalamento e o respectivo tempo médio acumulado pelos pequenos 

frutos em cada ligação. 
 

Modelo 2 Situação Atual  
Lisboa Tavira Alpedrinha Alpedrinha  

QT (kg) NºDias QT / TF 
(%) QT (kg) NºDias QT / TF 

(%) QT (kg) NºDias QT / TF 
(%) QT (kg) NºDias QT / TF 

(%) 
Aveiro 2673,5 1,0 1% 0,0 

 
0% 0,0 

 
0% 8378,5 3,5 2% 

Braga 144,0 1,0 0% 0,0 
 

0% 0,0 
 

0% 144 3,5 0% 
Castelo Branco 0,0 

 
0% 0,0 

 
0% 2291,5 1,0 0% 14019 1 3% 

Coimbra 0,0 
 

0% 0,0 
 

0% 0,0 
 

0% 365 3,5 0% 
Faro 10035,0 2,0 2% 16510,3 1,0 3% 0,0 

 
0% 17392,75 3,5 4% 

Guarda 34848,5 1,0 7% 0,0 
 

0% 0,0 
 

0% 46554 3,5 10% 
Leiria 6820,0 1,0 1% 0,0 

 
0% 0,0 

 
0% 6820 3,5 1% 

Lisboa 9770,0 0,0 2% 0,0 
 

0% 0,0 
 

0% 9770 1 2% 
Porto 36358,5 1,0 8% 0,0 

 
0% 0,0 

 
0% 36358,5 3,5 8% 

Santarém 306,0 1,0 0% 0,0 
 

0% 0,0 
 

0% 1082 3,5 0% 
Setúbal 58464,0 1,0 12% 0,0 

 
0% 0,0 

 
0% 29797,5 3,5 6% 

Viseu 24813,5 1,0 5% 0,0 
 

0% 0,0 
 

0% 24813,5 3,5 5% 
Espanha (Centro) 5823,0 2,0 1% 0,0 

 
0% 0,0 

 
0% 8740 3 2% 

Espanha (Sul) 0,0 
 

0% 46827,8 2,0 10% 0,0 
 

0% 133086,8 3 28% 
Holanda 13840,0 2,0 3% 0,0 

 
0% 0,0 

 
0% 36329,2 2 8% 

Alpedrinha 0,0 2,0 0% 0,0 
 

0% 0,0 
 

0% 13906,38 1 3% 
Fundão 6840,0 2,0 1% 0,0 

 
0% 2226,0 1,0 0% 15038,62 1 3% 

Tavira 74378,0 2,0 16% 119982,5 1,0 25% 0,0 
 

0% 70356,25 2 15% 
Total Embalado 285114 

  
183320,5 

  
4517,5 

  
472952 

  

Percentagem 60% 
  

39% 
  

1% 
  

100% 
  

QT - Quantidade Transportada  
FT - Quantidade Total de pequenos frutos fornecidos para satisfazer a procura nacional considerada 
 

Analisando os resultados apresentados na tabela 25 pode-se concluir que, na nova configuração 

do Modelo 2, mais de metade dos pequenos frutos seriam embalados em Lisboa (60%), 

enquanto que, no novo centro de embalamento em Tavira, seriam embalados cerca de 39% dos 
pequenos frutos e, por fim, o centro de embalamento de Alpedrinha embalaria cerca de 1%. 

Observando a tabela 25, também é possível reconhecer as principais razões para a redução do 

tempo médio entre a colheita e o início do embalamento. Esta redução ocorre devido à abertura 

dos centros de embalamento em Tavira e em Lisboa, assim como  devido ao replaneamento das 

compras e da produção dos pequenos frutos aos fornecedores, tornando-se assim possível: 

1) Que cerca de 64% do total dos pequenos frutos, que iniciam o processo de 

embalamento, tenham um tempo médio menor ou igual a 1 dia, enquanto que na 

situação atual só 11% dos pequenos frutos tinham, em média, 1 ou menos dias. 

2) Que não sejam adquiridos pequenos frutos, que no início do processo de embalamento 

tenham já acumulado mais de dois dias após a colheita. Em 2017, na atual rede, cerca 
de 66% dos pequenos frutos que entravam no centro de embalamento de Alpedrinha, 

tinham, em média mais de 2 dias. 

Após esta análise e através dos resultados obtidos, é possível perceber a razão para que, com 
a implementação do Modelo 2, seja possível, nesta parte da cadeia, melhorar em cerca de 52 % 

os dias que, em média, cada pequeno fruto acumula entre a colheita e o início do processo de 

embalamento.  
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Tabela 26 - Comparação entre a situação atual e o Modelo 2, às quantidades de pequenos frutos transportadas entre 
centros de embalamento e plataformas logisticas e o respectivo tempo médio acumulado pelos pequenos frutos em 

cada ligação. 

  Plataformas Logísticas da STEF   
Póvoa de Santa Iria Porto  

Centros de Embalamento QT (kg) NºDias QT / TF (%) QT (kg) NºDias QT / TF (%) 
Situação Atual Alpedrinha 353152 1 75% 119800 1 25% 

Modelo 2 
Lisboa 285114 0 60% 0 1 0% 
Tavira 65747 1 14% 117574 1 25% 
Alpedrinha 2291 1 0% 2226 1 0% 

QT - Quantidade Transportada  
FT - Quantidade Total de pequenos frutos fornecidos para satisfazer a procura nacional considerada 
 

Por meio da tabela 26 é possível compreender o único motivo para que, através da 

implementação do Modelo 2, se desse uma melhoria em cerca de 60% (tabela 24), do número 
de dias que, em média, os pequenos frutos acumulam desde o início do embalamento até à 

entrega numa plataforma logística da STEF. Esta situação ocorre, pois no Modelo 2 cerca de 60 

% dos pequenos frutos, que satisfazem a procura considerada, seriam transportados do centro 

de embalamento de Lisboa para a plataforma logística da Póvoa de Santa Iria. Isto permitiria 

reduzir substancialmente o tempo, porque esta é a única ligação que demora em média menos 

de um dia (0 dias). 

Por último, o tempo médio que, em média, cada pequeno fruto acumula entre a entrega numa 

dada plataforma logística da STEF e a chegada ao cliente final nunca se altera, pois o tempo 

médio acumulado em qualquer ligação é sempre o mesmo (1 dia) (Anexo 7). 

Posto todas as explicações já realizadas nesta secção, é possível concluir que a implementação 

do Modelo 2, resultado da aplicação do modelo 2, representaria uma melhoria considerável em 

relação ao tempo médio acumulado pelos pequenos frutos ao longo da cadeia de abastecimento 
considerada, desde a colheita até à chegada ao consumidor nacional.  

Analisando o custo total inerente à configuração proposta pelo Modelo 2, retira-se que o custo 

total é de  3 779 637 € (tabela 27). 

Tabela 27 - Custos incorridos, por ano, com configuração da rede proposta no Modelo 2. 

 

Custos de 
Transporte 

Custos de 
Embalamento 

Custos de 
Aquisição de 

Pequenos Frutos 

Custo total de 
Investimento e 

Desinvestimento em 
Centros de 

embalamento 

Custo Total 

Modelo 2 139 763 € 567.542 € 3.044.432 € 27 900 € 3 779 637 € 
Peso (%) 4% 15% 81% 1% 100% 

 

5.3. Análise de Sensibilidade  
Após a análise dos resultados dos  Cenários 1 e 2 e a respetiva comparação com a situação 

Atual, foi realizada uma análise de sensibilidade para estudar a robustez dos resultados 

apresentados e para observar qual o impacto que resulta da alteração de alguns parâmetros. Os 
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parâmetros que foram analisados são aqueles que apresentam uma maior incerteza: os 

parâmetros relacionados com a procura e com a oferta;  os custos de investimento e 

desinvestimento nos centros de embalamento (Ij e Dj), pois são custos que, quando alterados, 

podem mudar as decisões de abertura e de encerramento dos centros de embalamento 

considerados; os custos de transporte; e, por fim,  o preço médio de compra dos pequenos frutos 

aos produtores nacionais e aos fornecedores internacionais. 

5.3.1. Análise sobre a Procura e a Oferta 

Os primeiros parâmetros relevantes de analisar são os relacionados com a procura e a oferta. 

Uma vez que estamos a usar, neste estudo, informação relativa ao ano de 2017 era interessante 
perceber se a configuração da rede e os fluxos entre entidades alterava significativamente caso 

a procura e a oferta variassem. Como tal, os parâmetros que estão relacionados com a procura 

(Ntc, MPCtc, MQtc) foram aumentados e diminuídos, respetivamente, em 20% e 40%. A oferta 

total para o mercado (nacional e internacional), que corresponde à capacidade máxima de cada 

fornecedor (Qti), será também alterada e irá assumir os valores que foram fornecidos, 

exclusivamente, para a procura nacional considerada em 2017 (Qti (Alterado), tabela 16), de 

forma a perceber se, no caso da Beirabaga não poder replanear as compras e a produção, o 

modelo continuaria a recomendar o mesmo investimento/desinvestimento em centro de 
embalamento tendo como comparação a situação atual (2017). 

Na tabela 28 podem ser observados os resultados da variação da procura relativos à análise do 

cenário de custo ótimo (Cenário 1). 

Tabela 28 - Resultados extraidos após a variação da procura relativamente ao Cenário 1. 

 -40% -20% Ótimo  
(Cenário 1) +20% +40% 

Custo Total (1) 2.068.946 € 2.844.737 € 3.645.646 € 4.281 687 € 4.843.741 € 
CE (Alpedrinha / Lisboa / Tavira) Não/Sim/Sim Não/Sim/Sim Não/Sim/Sim Não/Sim/Sim Não/Sim/Sim 
Custo de Investimento (Anual)  27.900 € 27.900 € 27.900 € 27.900 € 27.900 € 
Custo de Desinvestimento (Anual) -14.380 € -14.380 € -14.380 € -14.380 € -14.380 € 
Custos de Aquisição de Pequenos Frutos (2) 1.646.472 € 2.285.381 € 2.944.063 € 3.467.855 € 3.929.107 € 
Custos de Embalamento (3) 340.525 € 454.034 € 567.542 € 660.539 € 743.773 € 
Custos de Transporte (4) 68.429 € 91.802 € 120.521 € 139.773 € 157.341 € 
Rotura de Stock (Ano) (kg) (5) 0 0 0 +17.093,15 +42.321,85 
Variação (1) -43% -22% 0% +17,4% +32,9% 
Variação (2) -44% -22% 0% +17,8% +33,5% 
Variação (3) -40% -20% 0% +16,4% +31% 
Variação (4) -43% -24% 0% +16% +30,6% 
Percentagem de Rotura em relação à Procura total (5) 0% 0% 0% 3% 6% 

 

Como era expectável, com a diminuição da procura, os custos totais também diminuem. A 

diminuição, por seu turno, em nada altera as decisões de investimento/desinvestimento que são 

aconselhadas no Cenário 1, mesmo que se trate de uma diminuição considerável na procura (-

40%). As variações negativas observadas acompanham a diminuição na procura com exceção 

da percentagem de rotura de stock que é 0%.  Por outro lado, como se pode observar, o aumento 

da mesma em 20% e 40% já poderia criar um problema à Beirabaga, pois os fornecedores (i), 

em certos meses do ano, não teriam capacidade para fornecer a Beirabaga (Qti), de forma a que 
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esta pudesse satisfazer toda a procura nacional considerada durante o ano. Tal situação origina 

roturas de stock que, mesmo não sendo muito expressivas, influenciam as variações de custos 

que, por esse motivo, têm uma variação diferente da variação aplicada à procura. O aumento da 

procura em 20% e 40%, em nada altera as decisões de investimento num centro de embalamento 

em Tavira e em Lisboa, tal como o desinvestimento no centro de embalamento em Alpedrinha. 

Na tabela 29 podem ser observados os resultados da variação da procura relativos à análise do 

cenário de tempo ótimo (Cenário 2). 

Tabela 29 - Resultados extraidos após a variação da procura relativamente ao Cenário 2. 

 -40% -20% Ótimo 
(Cenário 2) +20% +40% 

CE (Alpedrinha / Lisboa / Tavira) Sim/Sim/Sim Sim/Sim/Sim Sim/Sim/Sim Sim/Sim/Sim Sim/Sim/Sim 
Colheita - Início do Embalamento  1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 
Início do Embalamento - Entrega numa Plataforma Logística  0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 
Entrega numa Plataforma - Entrega no Cliente  1 1 1 1 1 
Total (4) 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 
Rotura de Stock (Ano) (kg) (5) 0 0 0 +17.093,15 +42.321,85 
Variações (4) -7,4% -3,7% 0% 0% +3,7% 

 

Com a variação da procura em 20% e 40%, a decisão de abrir o centro de embalamento de 

Tavira e Lisboa e de manter aberto o centro de embalamento de Alpedrinha não se altera. Como 
se pode observar na tabela 29, com a diminuição e o aumento da procura, o tempo médio total 

dos pequenos frutos também não varia muito em relação ao cenário ótimo (Cenário 2). Neste 

modelo a rotura de stock não influencia diretamente os resultados obtidos. 

Tabela 30 - Resultados extraidos da aplicação do Modelo 1, após restringir a capacidade máxima dos fornecedores 
(Qt

i) à oferta de 2017 que foi direccionada para o mercado nacional. 

 Situação Atual Cenário Ótimo (p/ mesma Oferta) 
Custo Total (1) 4.146.552 € 4.108.840 € 
CE (Alpedrinha / Lisboa / Tavira) Sim/Não/Não Sim/Sim/Não 
Custo de Investimento (Anual)  0 € 13.950 € 
Custo de Desinvestimento (Anual) 0 € 0 € 
Custos de Aquisição de Pequenos Frutos (2) 3.382.067 € 3.382.067 € 
Custos de Embalamento (3) 567.542 € 567.542 € 
Custos de Transporte (4) 196.943 € 145.281 € 
Variação (1) 0% -1% 
Variação (2) 0% +0% 
Variação (3) 0% +0% 
Variação (4) 0% -26,2% 

 

Analisando a tabela 30 é possível observar que, mesmo considerando ser impossível replanear 

a origem das compras e da produção para satisfazer a procura nacional considerada, a 
Beirabaga pode melhorar os seus custos totais, mesmo sendo uma melhoria reduzida, o que já 

era expectável. Essa melhoria passaria por manter em funcionamento o centro de embalamento 

de Alpedrinha e investir num novo centro de embalamento em Lisboa. A principal vantagem de 

ter um centro de embalamento em Lisboa é que este permitiria uma redução significativa (-

26,2%) nos custos de transporte relativamente à situação atual (um centro de embalamento em 

Alpedrinha). 
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Tabela 31 - Resultados extraidos da aplicação do Modelo 2, após restringir a capacidade máxima dos fornecedores 
(Qt

i) à oferta de 2017 que foi direccionada para o mercado nacional. 

 Situação Atual Cenário Ótimo (p/ mesma Oferta) 
CE (Alpedrinha / Lisboa / Tavira) Sim/Não/Não Sim/Sim/Sim 
Colheita - Início do Embalamento  2.8 1,4 
Início do Embalamento - Entrega numa Plataforma Logística  1 0,5 
Entrega numa Plataforma - Entrega no Cliente  1 1 
Total (4) 4.8 2.9 
Variações (4) 0% -39,6% 

 

Da tabela 31 é possível retirar que, aplicando o modelo 2 e mantendo a oferta de 2017, seria 
possível melhorar o tempo médio desde a colheita até à entrega no cliente substancialmente (-

39,6%). Isto porque após a aplicação do modelo 2 o resultado determina a abertura dos três 

centros de embalamento, em vez de ter em funcionamento, unicamente, o centro de 

embalamento de Alpedrinha. 

5.3.2. Análise sobre os Custos de Investimento e 
Desinvestimento 

Analisar a variação dos custos de investimento e desinvestimento nos centros de embalamento 

é fundamental para se perceber se a decisão inicial (Cenário 1) mudaria, caso houvesse um 

desvio no orçamento inicial tanto em relação aos custos de investimento nos centros de 

embalamento ou nos ganhos a receber com o desinvestimento no atual centro de embalamento. 

Como tal, os parâmetros Dj e Ij vão sofrer variações de 10 %, 20 % e 50% individualmente, 

assumindo que os anos de amortização se mantêm (20 anos). Na tabela 32 é possível observar 
os resultados relativos à análise do cenário de custo ótimo (Cenário 1), face à variação dos 

custos de Investimento (Ij). 

Tabela 32 - Resultados extraidos após a variação dos custo de investimento em cada centro de embalamento 
relativamente ao Cenário 1. 

 -50% -20% -10% Ótimo 
(Cenário 1) +10% +20% +50 % 

Custo Total (1) 3.636.909 € 3.640.066 € 3.642.856 € 3.645.646 € 3.648.436 € 3.650.742 € 3.654.927 € 

CE (Alpedrinha / Lisboa / Tavira) Sim/Sim/Sim Não/Sim/Sim Não/Sim/Sim Não/Sim/Sim Não/Sim/Sim Não/Sim/Não Não/Sim/Não 

Custo de Investimento (Anual) (2) 13.950 € 22.320 € 25.110 € 27.900 € 30.690 € 16.740 € 20.925 € 

Custo de Desinvestimento (Anual) (3) 0 € -14.380 € -14.380 € -14.380 € -14.380 € -14.380 € -14.380 € 

Custos de Aquisição de Pequenos Frutos (4) 2.944.063 € 2.944.063 € 2.944.063 € 2.944.063 € 2.944.063 € 2.944.063 € 2.944.063 € 

Custos de Embalamento (5) 567.542 € 567.542 € 567.542 € 567.542 € 567.542 € 567.542 € 567.542 € 

Custos de Transporte (6) 111.354 € 120.521 € 120.521 € 120.521 € 120.521 € 136.777 € 136.777 € 
Variação (1) -0,24% -0,15% -0,08% 0% + 0,08% +0,14 % +0,25% 

Variação (2+3) +3,18% -41,3% -20,6% 0% +20,6% -82,5% -51,6% 

Variação (4) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Variação (5) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Variação (6) -7,6% 0% 0% 0% 0% +13,5% +13,5% 

 

Como se observa na tabela 32, a variação dos custos de investimento não provoca um desvio 
significativo em relação ao custo total ótimo. No entanto, a configuração da rede altera-se se  

houver uma variação de + 20%, + 50% ou -50 % no custo de investimento. Nos primeiros dois 

casos, a Beirabaga deve investir num único centro de embalamento em Lisboa e desinvestir no 
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centro de embalamento de Alpedrinha. Isto configura uma redução dos custos de investimento 

e desinvestimento totais face ao Cenário 1, que acaba por ser compensado através da subida 

do custo de transporte, como se pode constatar na tabela. O aumento dos custos de transporte 

é motivado pela não abertura do centro de embalamento em Tavira. O transporte dos pequenos 

frutos com origem nos fornecedores localizados no Algarve e sul de Espanha, passa a ser pago 

diretamente pela Beirabaga.  

Por último, se houver uma redução dos custos de investimento em 50 %, então, nesta situação, 

o ideal seria ter os três centros de embalamento abertos. Isto configura um aumento dos custos 
de investimento e desinvestimento anuais em relação ao Cenário 1, em cerca de 3,18%, mas 

que é compensado pelo não desinvestimento no centro de embalamento de Alpedrinha. Decisão 

que permite a redução dos custos de transporte, em cerca de - 7,6%. 

Na tabela 33 é possível observar os resultados relativos à análise do cenário de custo ótimo 

(Cenário 1), face à variação dos custos de desinvestimento (Dj). 

Tabela 33 - Resultados extraidos após a variação do custo de desinvestimento em cada centro de embalamento 
relativamente ao Cenário 1. 

 -50% -20% -10% Ótimo 
(Cenário 1) +10% +20% +50% 

Custo Total (1) 3.648.230 3.648.230 € 3.647.084 € 3.645.646 € 3.644.208 € 3.642.770 € 3.638.456 

CE (Alpedrinha / Lisboa / Tavira) Sim/Não/Sim Sim/Não/Sim Não/Sim/Sim Não/Sim/Sim Não/Sim/Sim Não/Sim/Sim Não/Sim/Sim 

Custo de Investimento (Anual) (2) 13.950 € 13.950 € 27.900 € 27.900 € 27.900 € 27.900 € 27.900 € 

Custo de Desinvestimento (Anual) (3) 0 € 0 € -12.942 € -14.380 € -15.818 € -17.256 € -21.570 € 

Custos de Aquisição de Pequenos Frutos (4) 2.944.063 € 2.944.063 € 2.944.063 € 2.944.063 € 2.944.063 € 2.944.063 € 2.944.063 € 

Custos de Embalamento (5) 567.542 € 567.542 € 567.542 € 567.542 € 567.542 € 567.542 € 567.542 € 

Custos de Transporte (6) 122.675 € 122.675 € 120.521 € 120.521 € 120.521 € 120.521 € 120.521 € 
Variação (1) +0,07% +0,07% +0,04% 0% - 0,04% -0,08% -0,2% 

Variação (2+3) +3,2% +3,2% +10,6% 0% -10,6% -21,3% -53,2% 

Variação (4) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Variação (5) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Variação (6) +1,8% +1,8% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Através da observação da tabela 33 retira-se a informação de que a variação do parâmetro Dj, 
tal como previsto, tem uma influência insignificante no custo total, mas pode mudar as decisões 

de investimento e desinvestimento. No caso da Beirabaga não conseguir rentabilizar, pelo 

menos, cerca de 80% do que espera receber com o encerramento do centro de embalamento 

em Alpedrinha, então não o deve fechar. Neste caso, devia mantê-lo aberto e investir num novo 

centro de embalamento em Tavira. 

5.3.3. Análise sobre o Custo de Transporte 

Os custos de transporte são apresentados anualmente pelas transportadoras e, normalmente, 

aumentam todos os anos. Por essa razão, apresentam alguma incerteza, o que levou à 

realização de uma análise de sensibilidade, tendo em conta esta situação, fazendo aumentar os 

parâmetros relacionados com os custos de transporte (CTFti,j, CTJj,k, CTAtk,c, CTBtk,c, CTEtk=1, c=1), 
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em 10%, 20% e 50%. Na tabela 34 é possível constatar os resultados relativos à análise do 

cenário de custo ótimo (Cenário 1), face à variação dos custos de transporte. 

Tabela 34 - Resultados extraidos após a variação dos custos de transporte relativamente ao Cenário 1. 

 Ótimo (Cenário 1) +10% +20% +50% 
Custo Total (1) 3.645.646 € 3.657.698 € 3.669.750 € 3.705.907 € 

CE (Alpedrinha / Lisboa / Tavira) Não/Sim/Sim Não/Sim/Sim Não/Sim/Sim Não/Sim/Sim 
Custo de Investimento (Anual) (2) 27.900 € 27.900 € 27.900 € 27.900 € 

Custo de Desinvestimento (Anual) (3) -14.380 € -14.380 € -14.380 € -14.380 € 

Custos de Aquisição de Pequenos Frutos (4) 2.944.063 € 2.944.063 € 2.944.063 € 2.944.063 € 

Custos de Embalamento (5) 567.542 € 567.542 € 567.542 € 567.542 € 

Custos de Transporte (6) 120.521 € 132.573 € 144.625 € 180.782 € 

Variação (1) 0% +0,33% +0,66% +1,65% 

Variação (2+3) 0% 0% 0% 0% 

Variação (4) 0% 0% 0% 0% 

Variação (5) 0% 0% 0% 0% 

Variação (6) 0% +10% +20% +50% 

 

De acordo com a tabela 34, o aumento percentual aplicado aos custos de transporte provoca 

uma variação insignificante relativamente ao custo total ótimo, algo que já se previa por o peso 

dos custos de transporte no custo total ser reduzido. A decisão de abrir um centro de 

embalamento em Tavira e em Lisboa e o encerramento do centro de embalamento de Alpedrinha 

não se altera com o aumento generalizado dos custos de transporte, mesmo que ocorra um 

aumento de 50% nos custos de transporte. 

5.3.4. Análise sobre o Custo de Compra dos Pequenos 
Frutos a Fornecedores 

Os custos médios de produção e de compra dos pequenos frutos representam um peso muito 

elevado nos custos totais anuais incorridos pela Beirabaga. Os preços de compra mensais de 
pequenos frutos aos produtores nacionais e importadores apresentam um grau de incerteza 

elevado, pois os preços foram definidos com base numa média mensal do preço médio de 

compra de um quilograma de pequenos frutos em 2017, preço esse definido pela Beirabaga, 

como foi mencionado no subcapítulo 2.3.1. Posto isto, realizou-se uma análise de sensibilidade 

para averiguar se possíveis oscilações nos preços médios de compra poderiam alterar a decisão 

de investimento/desinvestimento nos centros de embalamento definidos no cenário ótimo 

(Cenário 1), assumindo que os produtores nacionais e os fornecedores internacionais 

disponibilizariam as mesmas quantidades (Qti) a esse preço. Como tal, procedeu-se a uma 
variação de 10%, 20% e 70% na parte do parâmetro Ait (tabela 4) referente aos pequenos 

produtores e aos fornecedores internacionais.  

Na tabela 35 podem-se observar os resultados obtidos na análise aos custos de compra de 

pequenos frutos para o Cenário 1. 
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Tabela 35 - Resultados extraidos após a variação do preço médio mensal de compra de pequenos frutos a produtores 
nacionais e a fornecedores internacionais relativamente ao Cenário 1. 

 -70% -20% -10% Ótimo 
(Cenário 1) +10% +20% +70% 

Custo Total (1) 2.037.817 € 3.302.193 € 3.482.688 € 3.645.646 € 3.793.340€ 3.933.741€ 4.635.746 € 
CE (Alpedrinha / Lisboa / Tavira) Não/Sim/Sim Não/Sim/Sim Não/Sim/Sim Não/Sim/Sim Não/Sim/Sim Não/Sim/Sim Não/Sim/Sim 
Custo de Investimento (Anual) (2) 27.900 € 27.900 € 27.900 € 27.900 € 27.900 € 27.900 € 27.900 € 
Custo de Desinvestimento (Anual) (3) -14.380 € -14.380 € -14.380 € -14.380 € -14.380 € -14.380 € -14.380 € 
Custos de Aquisição de Pequenos Frutos (4) 1.316.039 € 2.599.319 € 2.780.986 € 2.944.063 € 3.093.038 € 3.233.440 € 3.935.445 € 
Custos de Embalamento (5) 567.542 € 567.542 € 567.542 € 567.542 € 567.542 € 567.542 € 567.542 € 
Custos de Transporte (6) 140.716 121.813 € 120.639 € 120.521 € 119.239 € 119.239 € 119.239 € 
Variação (1) -44% -9,4% -4,5% 0% +4,1% +7,9% +27,2% 
Variação (2+3) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Variação (4) -55,3% -11,7% -5,5% 0% +5,1% +9,8% +33,7% 
Variação (5) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Variação (6) +15,5% +1,1% +0,1% 0% -2,1% -2,1% -2,1% 

 

Após a observação da tabela 35, pode-se concluir que um possível cenário de alteração dos 
preços de compra a produtores nacionais e importadores, mesmo com variações pouco 

plausíveis (70%), não alteraria a decisão de investir nos centros de embalamento em Lisboa e 

em Tavira e no desinvestimento do centro de embalamento em Alpedrinha.  

Os custos de aquisição de pequenos frutos diminuem se houver uma redução dos preços médios 

de compra, como já era de esperar. Com essa diminuição gradual, o cenário também muda aos 

poucos e começa a ser mais vantajoso para a Beirabaga recorrer em maior quantidade aos 

produtores nacionais e fornecedores internacionais, comparativamente com o cenário de custos 

ótimo (Cenário 1). Por outro lado, esta diminuição conduziria a um aumento dos custos de 

transporte muito pouco significativo, a não ser que houvesse uma diminuição abrupta e pouco 

provável do preço médio de compra (-70%), correspondendo assim a um aumento significativo 

dos custos de transporte.  

O aumento generalizado dos preços de compra conduziria a uma diminuição pouco significativa 

dos custos de transporte. Porém, o custo de aquisição dos pequenos frutos aumenta, pois no 
Cenário 1 a quantidade de pequenos frutos direcionados para satisfazer o mercado nacional 

considerado está próximo da capacidade máxima dos centros de produção da Beirabaga (tabela 

1), não sendo assim possível recorrer com maior regularidade aos centros de produção, por isso 

há um aumento inevitável. Esta situação depois reflete-se nos custos totais que também 

aumentam. 

5.4. Conclusão do Capítulo 
Neste capítulo foram apresentados os dados que foram utilizados e a forma como foram tratados 

de modo a ser possível realizar-se uma análise da situação atual da Beirabaga, e otimizar a 
configuração e os fluxos da cadeia de abastecimento em função do custo total (Cenário 1) e do 

tempo total (Cenário 2). A Figura 19 ilustra as diferentes configurações da cadeia nos vários 

cenários ótimos (Cenário 1 e 2) e  a figura 20 as poupanças obtidas em termos de custo e tempo.  
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Figura 19 - Configuração da Cadeia de Abastecimento no Cenário 1 e 2. 

 
 

Figura 20 - A poupança incorrida, em termos de custos e de tempo, no Cenário 1 e 2. 

 
O Cenário 1 representa o cenário ótimo em termos de custos. Com a aplicação do mesmo, a 

Beirabaga conseguiria uma poupança anual de 12% em relação à situação atual. Este cenário 
aconselha a Beirabaga a encerrar o atual centro de embalamento em Alpedrinha e a abrir dois 

novos centros de embalamento, um em Lisboa e outro em Tavira, tendo em conta que foi 

considerado a possibilidade da Beirabaga replanear a sua própria produção e a compra de 

pequenos frutos, com o objetivo de satisfazer a procura do mercado nacional considerado em 

2017. Para além da poupança de custos, a Beirabaga também conseguiria reduzir o tempo médio 

que os pequenos frutos demoram a chegar ao cliente, passando a demorar cerca de 3,1 dias, 

em vez de 4,8 dias.  

O Cenário 2 representa o cenário ótimo em termos de tempo. Com a implementação do mesmo, 

a empresa conseguiria reduzir o tempo médio entre a colheita até à chegada ao cliente em cerca 
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de 44%. Este cenário aconselha a Beirabaga a não encerrar o centro de embalamento de 

Alpedrinha e abrir um centro de embalamento em Lisboa e em Tavira, tendo em conta também 

a possibilidade de replanear a sua produção e as suas compras. A implementação deste cenário 

resultaria num custo de 3 779 637 €.  

Tendo em consideração que os parâmetros utilizados estão sujeitos a incerteza, foram realizadas 

diferentes análises de sensibilidade para perceber quão robustas são as soluções obtidas. A 

configuração da rede obtida no Cenário 1 (dois centros de embalamento em Tavira e Lisboa) só 

se alteraria caso: 1) a Beirabaga não conseguisse replanear a origem da oferta que satisfaz a 
procura nacional; neste caso, aplicando o modelo 1, o melhor cenário seria o investimento num 

novo centro de embalamento em Lisboa e a manutenção do centro de embalamento em 

Alpedrinha; 2) a Beirabaga não conseguir receber, pelo menos, 80% de retorno no 

desinvestimento no centro de embalamento de Alpedrinha; neste caso, a Beirabaga não deveria 

fechar o centro de embalamento em Alpedrinha e deveria abrir um novo centro de embalamento 

em Tavira; 3) existir um aumento de 20% ou mais no custo de investimento em cada centro de 

embalamento ou a diminuição de 50%; no primeiro caso, o melhor cenário passaria pelo 

encerramento do centro de embalamento em Alpedrinha e o investimento num único centro de 
embalamento em Lisboa, no segundo caso, o melhor cenário seria ter o três centros de 

embalamento em funcionamento. Por outro lado, a configuração da rede obtida no Cenário 2 

(três centros de embalamento em Alpedrinha, Tavira e Lisboa)  não se alterou após as análises 

de sensibilidade realizadas.  
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6. Conclusões e Trabalho Futuro 
Na presente dissertação foi estudada a rede de distribuição dos pequenos frutos da empresa 

Beirabaga que, atualmente, é composta por centros de produção (Tavira, Alpedrinha e Fundão), 

produtores nacionais e internacionais, um centro de embalamento direcionado para o mercado 

nacional (Alpedrinha) e outro para o mercado internacional (Tavira), duas plataformas logísticas 

da STEF no Porto e na Póvoa de Santa Iria (Lisboa) e, por fim, clientes nacionais e internacionais. 

O principal objetivo deste estudo é propor uma reconfiguração da rede de distribuição para 
abastecer o mercado nacional de forma a minimizar os custos totais e o tempo total. A 

necessidade deste estudo surgiu da vontade da empresa melhorar os seus níveis de custos, tal 

como diminuir o tempo que os pequenos frutos demoram desde a colheita até à chegada ao 

cliente nacional. 

Posteriormente a uma descrição aprofundada da empresa e através da revisão da literatura, foi 

possível  desenvolver dois modelos matemáticos, com duas funções objetivo distintas para 

responder ao desafio colocado pela empresa. O modelo 1 tem como objetivo a minimização dos 

custos totais. Este considera os custos de compra/produção de pequenos frutos, custos de 

transporte,  custos relacionados com a operacionalização dos centros de embalamento e custos 

de investimento/desinvestimento em centros de embalamento. Este modelo permite não só 
fornecer uma análise útil para ajudar nas decisões de investimento/desinvestimento, como 

também  otimizar os fluxos que são estabelecidos entre as diferentes entidades da cadeia de 

abastecimento e influenciar os custos de aquisição de pequenos frutos, considerando a 

possibilidade de se poder fazer um replaneamento entre as aquisições aos vários fornecedores. 

O modelo 2 tem como função objetivo minimizar o tempo médio despendido desde a colheita até 

à chegada ao cliente nacional.  

Os modelos foram implementados em GAMS, o que permitiu obter resultados para o caso da 

Beirabaga. A aplicação do modelo 1 permitiu a obtenção de um cenário de custos ótimo (Cenário 

1), resultando numa poupança de 12% face aos custos atuais. Esta poupança é fruto da 

reconfiguração da rede, através de um investimento em dois  novos centros de embalamento 

(Tavira e Lisboa) e o desinvestimento no atual centro de embalamento em Alpedrinha. Esta 
reconfiguração permitiu também, para além de uma diminuição dos custos de transporte 

(diminuição em cerca de 38,8%), uma redução do custo anual de aquisição em 13%, pois a 

Beirabaga recorreria em maior quantidade à sua produção (53%), que tem um custo mais baixo 

em quase todos os meses do ano, para satisfazer a procura nacional. 

O resultado da aplicação do modelo 2 sugere a abertura dos três centro de embalamento. 

Através desta decisão, tal como através do replaneamento das rotas e das compras/produção 

dos pequenos frutos, a Beirabaga conseguiria reduzir em cerca de 44% o tempo médio 

despendido entre a colheita e a entrega no consumidor nacional.  

A análise de sensibilidade tornou possível perceber que as decisões de 

investimento/desinvestimento nos centro de embalamento do Cenário 1 mudariam caso se dê 
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um desvio na estimativa nos custos de investimento e desinvestimento e a impossibilidade das 

compras e da produção serem replaneadas. A análise de sensibilidade sobre o Cenário 2 

demonstrou que os resultados são robustos, enquanto que no Cenário 1 é importante existir um 

certo rigor orçamental e garantir que é possível replanear a oferta para o mercado nacional e a 

origem dessa mesma oferta, de forma a que seja seguro avançar com a configuração da rede 

proposta no Cenário 1. 

O tempo e o custo foram os dois grandes fatores analisados nesta dissertação. Ambos muito 

importantes, sendo que no caso específico desta cadeia de abastecimento, o fator tempo tem 
um papel fundamental, tal como foi possível perceber ao longo desta dissertação. O Cenário 2 

apresenta um custo próximo do Cenário 1 (custo ótimo), com uma diferença anual de + 133 991€ 

(+3,7%) e apresenta uma melhoria significativa do tempo em relação à situação atual (-44%) e 

em relação ao Cenário 1 (-13%). Perante isto, a Beirabaga beneficiaria mais em ter os três 

centros de embalamento em funcionamento, mesmo resultando num custo um pouco mais 

elevado. Para além disto, tendo em conta a análise realizada e os dados recebidos, aconselhava-

se à Beirabaga estudar a hipótese de aumentar a sua produção nos diferentes terrenos agrícolas, 

porque isso não só reduziria os custos significativamente, como permitiria à empresa ter um 
maior controlo sobre a qualidade e a aparência dos pequenos frutos que são vendidos no 

mercado, fatores esses que pesam na decisão de compra do consumidor. 

Para trabalho futuro recomendam-se melhorias que possam sustentar a robustez da análise. A 
primeira sugestão passa pela realização deste mesmo estudo, mas agora tendo em 

consideração a diferenciação dos pequenos frutos e dos produtos da Beirabaga, pois tal 

permitiria atribuir uma maior precisão e robustez ao trabalho realizado. A segunda sugestão 

passaria pela possibilidade de ponderar outras localizações para a instalação de novos centros 

de embalamento, como por exemplo no Porto. Uma outra proposta para melhorar os modelos 

apresentados seria considerar os custos relacionados com o stock, como também seria 

interessante considerar os custos que estão associados às encomendas que não são 
correspondidas ou que são enviadas de volta para a Beirabaga, por falta de qualidade ou outra 

razão.  

Para finalizar, espera-se que o trabalho realizado nesta dissertação seja uma ferramenta útil para 
ajudar a decidir sobre qual é a alternativa mais adequada para melhorar a situação de distribuição 

que se verifica nos dias de hoje, bem como de toda a cadeia de abastecimento direcionada para 

satisfazer o mercado nacional. A Beirabaga, na sua tomada  de decisão, deve ter em 

consideração que estes modelos apresentam algumas limitações e não preveem todas as 

situações que ocorrem, por mais ambiciosos que os mesmo pretendam ser. Assim, espera-se 

que a Beirabaga analise e decida de acordo com as suas necessidades e da sua realidade. 
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Anexos 

Anexo 1 - Custo de transporte de uma palete entre o fornecedor i e o centro de embalamento j em euros/palete (PIi,j,w) 

  Número de paletes transportadas por entrega ( w ) 
Fornecedores ( i ) Centros de embalamento ( j ) 1 palete (w = 1) 2 a 3 paletes (w = 2) 4 ou mais paletes 

(w = 3) Holanda 

Alpedrinha  

180 180 180 
Espanha (Centro) 147,78 144,44 141,51 
Tavira 

50,5 44,44 39,1 Espanha (Sul) 
Porto 

50  50  50  
Braga 
Coimbra 
Santarém 
Faro 

45,45  40  35,2  Aveiro 
Leiria 40,4 35,55 31,29 
Setúbal 32,83 28,89 25,42 
Lisboa 27,78 24,44 21,51 
Fundão 

0  0  0  
Alpedrinha 
Viseu 
Guarda 
Castelo Branco 
Holanda 

Lisboa  

170 170 170 
Espanha (Centro) 120 120 120 
Viseu 

30  30  30  
Setúbal 
Guarda 
Braga 
Aveiro 
Tavira 

27,78  24,44  21,51  
Fundão 
Faro 
Alpedrinha 
Espanha (Sul) 
Santarém 

25  25  25  
Porto 
Leiria 
Coimbra 
Castelo Branco 
Lisboa 0 0 0 
Holanda 

Tavira 

170 170 170 
Espanha (Centro) 147,78 144,44 141,51 
Viseu 

60  60  60  Guarda 
Fundão 

50,5 44,44 39,1 Alpedrinha 
Aveiro 

50  50  50 

Porto 
Castelo Branco 
Braga 
Coimbra 
Santarém 
Leiria 40 40 40 
Setúbal 30 30 30 
Lisboa 27,78 24,44 21,51 
Tavira 

0 0 0 Faro 
Espanha (Sul) 
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Anexo 2 - Preço do transporte entre a plataforma logística k e o cliente c, quando as entregas têm um peso inferior a 
300 kg (€) 

Plataforma Logística 
( k ) Cliente ( c ) 

Mínimo Faturação (kg) Preço em euros por 100 
kg brutos 

0 a 90 (p=1) 91 a 300 kg (p=2) 

Póvoa de Sta.Iria  

Cliente 23 Silves 19,35 21,53 
Cliente 21 Alcanena 12,83 14,27 
Cliente 13 Torres Novas 12,83 14,27 
Cliente 16 Alpiarça 12,83 14,27 
Cliente 7 Alcochete 10,69 11,9 
Cliente 2 Azambuja 8,62 9,56 
Cliente 3 Lisboa 8,62 9,56 

Cliente 26 Azambuja 8,62 9,56 
Cliente 19 Lisboa 8,62 9,56 
Cliente 18 Lisboa 8,62 9,56 
Cliente 20 Carcavelos 8,62 9,56 
Cliente 4 Lisboa 8,62 9,56 
Cliente 5 Alcabideche 8,62 9,56 

Porto 

Cliente 6 Oliveira do Bairro 19,35 21,53 
Cliente 22 Paços de Ferreira 19,35 21,53 
Cliente 25 Vila do Conde 19,35 21,53 
Cliente 17 Porto 19,35 21,53 
Cliente 27 Maia 19,35 21,53 
Cliente 24 Valongo 19,35 21,53 

 

 
Anexo 3 - Preço do transporte de uma palete entre a plataforma logística k e o cliente c, quando as entregas têm um 

peso igual ou superior a 300 kg (€/palete) 

Plataforma Logística 
( k ) Cliente ( c ) 

Preço em euros por palete 

1 palete 
(l=1) 

2 a 3 paletes 
(l=2) 

4 a 6 paletes 
(l=3) 

7 ou mais 
paletes (l=4) 

Póvoa de Sta. Iria 

Cliente 2 Azambuja 

28,63 24,2 21,47 17,18 

Cliente 3 Lisboa 
Cliente 26 Azambuja 
Cliente 19 Lisboa 
Cliente 18 Lisboa 
Cliente 20 Carcavelos 
Cliente 4 Lisboa 
Cliente 5 Alcabideche 
Cliente 7 Alcochete 35,67 30,14 26,76 21,4 

Cliente 21 Alcanena 
42,65 36,03 31,99 25,59 Cliente 13 Torres Novas 

Cliente 16 Alpiarça 
Cliente 23 Silves 63,66 53,79 47,75 38,2 

Porto 

Cliente 6 Oliveira do Bairro 

63,66 
 

53,79 
 

47,75 
 

38,2 
 

Cliente 22 Paços de Ferreira 
Cliente 25 Vila do Conde 
Cliente 17 Porto 
Cliente 27 Maia 
Cliente 24 Valongo 
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Anexo 4 - Potencial ligação entre a plataforma logística k e o cliente c (TPKk,c) 

                                        Cliente ( c ) 
 
 
 
 
  
 
 
Plataforma logística ( k ) 

Cliente 2 (Azambuja) / Cliente 3 (Lisboa) 
/Cliente 7 (Alcochete) / Cliente 21 
(Alcanena) / Cliente 23 (Silves) / Cliente 
1(Azambuja) / Cliente 13 (Torres Novas) 
/ Cliente 26 (Azambuja) / Cliente 19 
(Lisboa) / Cliente 18 (Lisboa) / Cliente 20 
(Carcavelos) / Cliente 16 (Alpiarça) / 
Cliente 4 (Lisboa) / Cliente 5 
(Alcabideche) 

Cliente 6 (Oliveira do Bairro) / 
Cliente 22 (Paços de Ferreira) / 
Cliente 25 (Vila do Conde) / 
Cliente 17 (Porto) / Cliente 27 
(Maia) / Cliente 24(Valongo)   

Póvoa de Sta.Iria 1 0  
Porto 0 1  
 

Anexo 5 - Representa, em média, o intervalo de tempo em dias, desde a colheita dos pequenos frutos do fornecedor i 

até ao início do processo de embalamento num determinado centro de embalamento j (TTFi,j). 

                          Centro de Embalamento ( j ) 
 

Fornecedores ( i ) 
Alpedrinha Tavira Lisboa 

Aveiro 3,5 3,5 1 
Braga 3,5 3,5 1 

Castelo Branco 1 3 2 
Coimbra 3,5 3,5 1 

Faro 2 1 2 
Guarda 3,5 3,5 1 
Leiria 3,5 3,5 1 

Lisboa 1 1 0 
Porto 3,5 3,5 1 

Santarém 3,5 3,5 1 
Setúbal 3,5 3,5 1 
Viseu 3,5 3,5 1 

Espanha (Centro) 3 3 2 
Espanha (Sul) 3 2 3 

Holanda 2 4 2 
Alpedrinha 1 3 2 

Fundão 1 3 2 
Tavira 2 1 2 

 

Anexo 6 - Representa, em média, o intervalo de tempo, em dias, desde o início do processo de embalamento de uma 

encomenda no centro de embalamento j até à entrada dessa mesma encomenda na plataforma logística k (TTJj,k) 

                Plataforma Logística ( k ) 
 
 

 
Centro de Embalamento ( j ) 

Póvoa de Sta. Iria Porto 

Alpedrinha 1 1 

Tavira 1 1 

Lisboa 0 1 
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Anexo 7 - Representa, em média, o intervalo de tempo, em dias, desde o início de preparação das entregas na 

plataforma logística k até as mesmas chegarem ao cliente c (TTKk,c). 

                                        Cliente ( c ) 
 
 
 
 
  
 
 
Plataforma logística ( k ) 

Cliente 2 (Azambuja) / Cliente 3 (Lisboa) 
/Cliente 7 (Alcochete) / Cliente 21 
(Alcanena) / Cliente 23 (Silves) / Cliente 
1 (Azambuja) / Cliente 13 (Torres Novas) 
/ Cliente 26 (Azambuja) / Cliente 19 
(Lisboa) / Cliente 18 (Lisboa) / Cliente 20 
(Carcavelos) / Cliente 16 (Alpiarça) / 
Cliente 4 (Lisboa) / Cliente 5 
(Alcabideche) 

Cliente 6 (Oliveira do Bairro) / 
Cliente 22 (Paços de Ferreira) / 
Cliente 25 (Vila do Conde) / 
Cliente 17 (Porto) / Cliente 27 
(Maia) / Cliente 24 (Valongo)   

Póvoa de Sta.Iria 1 -  

Porto - 1  

 

Anexo 8 - Resultados Computacionais 

 Nº Variáveis Nº Restrições Tempo de Execução 
(segundos) 

GAP(%) 

Modelo 1 5 395 4 366 0,188 0 

Modelo 2 2 821 1 285 0,141 0 

 


