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Resumo 

A indústria do automóvel para fins desportivos é considerada uma indústria global, extremamente volátil 

e exigente, e os fatores competitivos são o Lead Time, a qualidade, a fiabilidade e a performance do 

produto. As empresas nesta indústria têm de adotar estratégias que lhes permitam responder de forma 

rápida e eficaz à procura e às exigências do mercado. Em alguns setores desta indústria, como o caso 

dos protótipos de resistência LMP3, o preço de venda é estipulado por uma entidade reguladora e 

assim as empresas têm de manter os seus custos de produção o mais baixo possível para se manterem 

competitivas. 

O produto da ADESS-AG é o ADESS-AD03 Evo, um protótipo LMP3, do qual a empresa tem uma 

licença de construção renovada para 2020 e 2024 e, nesta nova fase do seu negócio, a prioridade é o 

aumento da produção para 12 protótipos por ano. Para tal pretende implementar uma nova metodologia 

de gestão da produção que lhe permita melhorar o processo de montagem e construção do seu 

protótipo. A metodologia escolhida é a DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning) em 

que as suas grandes vantagens são a diminuição do inventário, e consequentemente dos custos 

associados ao mesmo, a redução do Lead Time, o aumento do nível de serviço e garante à empresa 

ferramentas que permitem uma adaptação rápida e eficaz às variações da procura. 

O principal resultado foi a redução do Lead Time do Chassis, originalmente de cerca de 29 dias para 

seis dias e meio, o que indica uma redução do Lead Time de um ADESS-AD03-Evo completo de sete 

para cinco semanas duas semanas, o que permitiu reduzir os níveis de inventário. Através do 

posicionamento estratégico de inventário é possível reduzir os custos relacionados com o mesmo e 

reduzir as perdas com artigos obsoletos. 

Palavras-chave: MRP, TOC, LEAN, DDMRP, Desporto motorizado 
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Abstract 

Nowadays, Motorsport is considered a global market, extremely volatile and demanding, its competitive 

factors are the Lead Time, reliability and quality. Enterprises operating within this market must take 

policies to enable them to remain flexible, quick and efficient to react to demand fluctuations and 

market's demands. In some sector such as the endurance prototype LMP3, the price is capped by an 

entity, therefore, the companies need to reduce the cost of production to gain a good profit margin. 

ADESS-03 Evo it’s the LMP3 prototype designed and produced by ADESS-AG, the company is 

homologated 4-year license to produce this type of racing car between 2020 and 2024. In this new 

phase, the company pretends to increase the production volume to 12 units per year, and for that needs 

to select a methodology to help it improve the efficiency process of its prototype. Demand Driven 

Materials Requirements Planning (DDMRP) is the selected methodology to apply in ADESS-AG, this 

methodology mergers techniques from Material Requirements Planning (MRP), Lean, Theory of 

Constraints and Six Sigma to support the company reducing inventory, and consequently costs 

associated with it, reducing the Lead Time and increasing the service level. 

The main goal was completed by compressing the Lead time of the Chassis assembly from 29 days to 

six and a half days, and a complete ADESS-AD03 Evo in two weeks, originally it had Lead Time of 

around 7 weeks, and the reduction of obsolete items in stock. 

Keywords: MRP, TOC, LEAN, DDMRP, Motorsport.  
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1. Introdução 

1.1. Contextualização e motivação 

O Desporto automóvel é nos dias de hoje considerado uma indústria global, com variadíssimas 

competições durante todo o ano e organizadas por todo o Mundo, desde pequenas competições 

amadoras até às da categoria profissional, cada uma com a sua própria entidade reguladora. A mais 

conhecida, e influente, é a FIA (Fédération Internationale de L’Automobile), esta associação sediada 

em França organiza os maiores e mais conhecidos campeonatos mundiais como a Fórmula 1, o WEC 

(World Endurance Championship) e o WRC (World Rally Championship). (2019), esta associação é 

responsável por estabelecer as regras da competição, as normas de segurança e actua como entidade 

fiscalizadora. 

Campeonatos de menor dimensão como o ELMS (European Leman Series) e o Asian Lemans Cup são 

organizados pela ACO (Automobile Club de l’Ouest), esta é a associação que organiza a mítica prova 

24h de LeMans, (“Asian Lemans Series,” 2019; “European Lemans Series,” 2019). Assim como a FIA, 

também a ACO estabelece todas as normas de segurança, as regras da competição e fiscaliza os 

protótipos. 

Nas competições referidas, apenas empresas creditadas pelas organizações podem construir e 

comercializar os seus produtos, sejam os Protótipos ou material de segurança, tanto para os pilotos 

como para quem assiste. Para uma empresa obter essa autorização terá de seguir um determinado 

número de regras imposta pela própria organização; as creditações têm uma duração de 4 anos. 

A construção, e montagem, dos protótipos de competição são caracterizadas por elevada variabilidade 

na procura, tanto pelo protótipo para competir, como também por variadíssimas peças para a sua 

manutenção, devido a acidente em pista ou por desgaste das mesmas. É um mercado de nicho e, 

como tal, os construtores têm de implementar estratégias que lhes permitam adquirir capacidades para 

serem competitivos, flexíveis e dinâmicos para poderem colmatar da forma mais eficaz as necessidades 

deste mercado tão diverso. 

É neste contexto que surge a presente dissertação, cujo objetivo principal é analisar e melhorar as 

operações do processo de construção e montagem de um protótipo de competição, produzido pela 

ADESS-AG, empresa alemã com o seu polo de design e construção situados em Vialonga, nos 

arredores de Lisboa.  

Com vista a uma melhor analise e compreensão das necessidades da ADESS-AG, foi proposto ao 

autor da presente dissertação um estágio no final do semestre de 2018. Neste estágio foi possível 

observar as operações nas áreas das compras, produção interna e gestão de inventário. Nesta última 

área, foi ainda pedida a criação de uma ferramenta, simples e rápida, que permita a qualquer 

funcionário analisar as quantidades de peças em inventário para poder decidir que peças são ainda 
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necessárias adquirir para se finalizar um protótipo ADESS-AD03 e assim planear as encomendas ou a 

produção dos artigos em falta.  

 

1.2. Objetivos da dissertação 

O objetivo principal desta dissertação é a melhoria do processo de construção e montagem de um 

protótipo de automóvel de competição, esta melhoria assenta num melhor planeamento da produção e 

eficácia do processo de construção que permita um aumento para 12 protótipos por ano do seu sistema 

Chassis e respetivos subsistemas, reduzindo o tempo de montagem e preparação do mesmo. Deste 

modo, os objetivos desta dissertação podem ser traduzidos em selecionar e implementar a metodologia 

de gestão e planeamento de produção mais adequada a aplicar na empresa de modo a melhorar o 

processo de construção e montagem de um protótipo de automóvel de competição. Esta 

implementação é focada num dos sistemas deste protótipo, o Chassis. Sendo o processo uma cadeia 

de tarefas críticas uma melhoria neste sistema traduz-se numa melhoria no processo completo.  

Nesse sentido os objetivos passam por diminuir o tempo de construção e montagem de um Chassis, e 

dos seus subsistemas, melhorar o planeamento do mesmo, e reduzir o inventário em armazém levando 

a uma diminuição dos custos associados o que leva a uma diminuição dos custos de produção e a um 

aumento da margem de lucro.  
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1.3. Método de investigação da Dissertação 

Na Figura 1 é possível observar o método de investigação utilizado para abordar o problema e realizar 

a dissertação; este método de investigação é composto por 5 fases: 

 

Figura 1 - Método de investigação da Dissertação 

 

A primeira fase deste método foca-se na contextualização e motivação do problema a ser estudado, na 

segunda fase apresenta-se a empresa e o seu mercado e na terceira fase é desenvolvida uma revisão 

da literatura com o objetivo de adquirir o conhecimento teórico necessário para selecionar e apresentar 

uma metodologia para abordar o problema em estudo. Serão analisadas metodologias como Material 

Requirements Planning, Produção Lean, Teoria das Restrições e Demand Driven Material 

Requirements Planning. Ainda nesta fase é feita uma comparação entre estas metodologias de modo 

a justificar a seleção do DDMRP como metodologia a adotar na empresa. 

Na quarta fase é desenvolvido o modelo DDMRP, na qual são apresentados os cinco pontos para a 

empresa se tornar Demand Driven. No primeiro ponto, são sugeridos pontos onde se deve criar o 

posicionamento estratégico de inventário, os denominados Decoupling Points. No segundo ponto, o 

ponto que define os Níveis e perfis dos stocks de segurança, níveis estes que permitem à empresa 

defender-se da variabilidade presente na sua cadeia de abastecimento. No terceiro ponto são definidos 

os Ajustes dinâmicos, neste ponto são apresentados e estudados diversos parâmetros que permitem 

alterar os níveis de segurança consoante a procura e outros fatores relevantes, também neste ponto 

são definidos períodos para que os ajustes sejam revistos, mesmo que não se verifiquem mudanças 

significativas na procura. No quarto e quinto pontos do modelo são apresentados vários processos, 

simples e fáceis de interpretar, para que os funcionários possam controlar e monitorizar o processo em 

estudo na dissertação. 
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Na última fase deste método é feita uma análise crítica ao modelo a implementar, onde são 

mencionadas as limitações e o que ainda se poderia melhorar neste modelo proposto. 

 

1.4. Estrutura da dissertação 

A dissertação apresenta a seguinte estrutura: 

➢ Capítulo 1: 

• Contextualização e motivação 

• Objetivos da Dissertação 

• Método de investigação da Dissertação 

• Estrutura da Dissertação 

➢ Capítulo 2: 

• Mercado dos Protótipos de Resistência 

• Protótipos de Resistência LMP3 (Le Mans Prototype 3) 

• A ADESS-AG 

▪ Origem da empresa 

▪ Produtos e mercados 

• Definição do problema a estudar 

➢ Capítulo 3: 

• Nota introdutória da evolução das metodologias de Manufacturing Planning and Control 

(MPC) 

• Revisão da literatura sobre a metodologia de Material Requirements Planning (MRP) 

• Revisão da literatura sobre a metodologia da Theory of Constraints (TOC) 

• Revisão da literatura sobre a metodologia de Produção Lean 

• Revisão da literatura sobre a metodologia de Demand Driven Material Requirements 

Planning (DDMRP) 

• Comparação das metodologias apresentadas e justificação da escolha do DDMRP; 

➢ Capítulo 4 

• Posicionamento 

▪ Posicionamento Estratégico de Inventário 

• Proteção 

▪ Nívies e perfis dos stocks de segurança 

▪ Ajustes dinâmicos 

• Pull 

▪ Planemanto Demand Driven 

▪ Execução colaborativa e visível 

➢ Capítulo 5 

• Conclusões finais e trabalho futuro  
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2. CASO DE ESTUDO 

Nesta secção é feita uma apresentação da empresa em estudo, a ADESS-AG, a sua origem, os 

desafios que enfrenta neste momento, os produtos que desenvolve e os mercados onde opera. Nesta 

secção é apresentado o problema em estudo, este problema tem origem na necessidade da empresa 

ter interesse em se tornar mais eficiente na montagem e construção do seu protótipo de resistência o 

ADESS-AD03 

 

2.1. Mercado dos Protótipos de Resistência 

Os protótipos de Resistência são veículos de competição desenhados para serem o mais fiáveis 

possível, uma vez que as provas onde participam têm longas horas de duração, de 4 a 24 horas. Nestes 

campeonatos existem diversas classes cada uma com as suas próprias regras, mas que correm em 

pista em simultâneo, os protótipos de resistência e os carros de categoria Le Mans Gran Turismo 

Endurance (LMGTE). 

Existem duas grandes associações que regulam este tipo de competições, como mencionado na 

secção anterior as maiores são a FIA e a ACO, estas duas associações para além de gerirem o 

campeonato são reesposáveis por  controlar o mercado em torno do mesmo, como dito anteriormente 

definem as regras e as normas de segurança, fiscalizam e creditam empresas e equipas, tanto do ponto 

de vista da segurança como do ponto de vista financeiro. 

A FIA tem a seu cargo o World Endurance Championship (WEC). Neste campeonato são elegíveis 

duas classes de protótipos a classe Le Mans Prototype 1 (LMP1), classe de topo em que competem 

equipas de categoria profissional, são protótipos com relevante importância tecnológica, uma vez que 

muita da tecnologia que neles é aplicada é mais tarde implementada para o uso comum nos 

automóveis, o construtor mais conhecido desta categoria é a Porsche, a outra classe é denominada 

por Le Mans Prototype 2 (LMP2), nesta categoria é permitido ter uma equipa semiprofissional, o que 

significa que no mínimo um dos pilotos tem de ser amador, são protótipos menos potentes e menos 

complexos que os LMP1. 

Como dito na secção anterior, a ACO organiza os campeonatos de ELMS e Asian Lemans Series, 

nestes dois campeonatos competem duas classes de protótipos de resistência, a classe LMP2 e a 

classe Le Mans Prototype 3 (LMP3), classe criada com o intuito de atrair um maior número equipas e 

novos pilotos aos campeonatos de resistência, os protótipos da categoria LMP3 são menos potentes 

que os LMP2, mas as suas dimensões são em muito semelhantes, as características gerais destas 

categorias podem ser observadas na Tabela 1 
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Tabela 1 - Características das categorias de Endurance (https://www.europeanlemansseries.com/en/elms/the-

different-classes/4) 

 
Categoria 

Peso 

mínimo 
Potência 

Preço 

máximo 

 

Figura 2 - LMP1 

LMP1 878 kg 
+ 1000 

CV 
- 

 

Figura 3 - LMP2 

LMP2 930 kg 600 CV € 483 k 

 

Figura 4 - LMP3 

LMP3 900 kg 420 CV € 239 k 

 

Figura 5 - LMGTE 

LMGTE 1245 kg 485 CV - 

 

2.2. Protótipos de resistência classe LMP3 

A classe de protótipos LMP3, como já referida, foi criada para atrair novas equipas e pilotos a entrar 

nos campeonatos de resistência, nesta categoria as equipas podem ser compostas por pilotos 

semiprofissionais, amadores e jovens pilotos em início de carreira. Nesse sentido, os valores de 

compra, de manutenção e custos de corrida desta categoria protótipos devem ser relativamente baixos, 

de modo a atrair mais equipas, para tal a ACO limita o valor de comercialização de cada um destes 

protótipos em cerca de €239 000, incluindo o motor e a caixa de velocidades, estes últimos são 

exatamente iguais para todos os protótipos desta categoria, o que faz com que os construtores possam 

inovar em todos os outros subsistemas do protótipo, para o tornar o mais competitivo possível mas 

sempre dentro das regras de homologação. Os construtores autorizados obtêm licenças de construção 

que têm a duração de quatro anos. Neste momento a ACO tem apenas 4 construtores autorizados no 

mundo inteiro, a ADES-AG (Alemanha/Portugal), Ginetta (Reino Unido), Norma (França) e Ligier 

(França).  

https://www.europeanlemansseries.com/en/elms/the-different-classes/4
https://www.europeanlemansseries.com/en/elms/the-different-classes/4
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Estes protótipos não estão apenas limitados a participar nos campeonatos, e corridas, organizados 

pela ACO, estes protótipos estão também homologados para participar em qualquer prova amadora 

nacional ou internacional, característica que atrai muitos pilotos amadores a adquirir estes produtos. 

 

2.3. A ADESS-AG 

A ADESS-AG (Advanced Design and Engineering Systems Solutions) é uma empresa alemã que 

desenvolve projetos na área do desporto automóvel, veículos de alta performance e protótipos elétricos. 

Tem capacidade e Know-How para poder participar em todas as fases de um projeto de um veículo de 

competição desde a criação do conceito, e do seu desenvolvimento até à sua construção e montagem. 

Neste momento a ADESS-AG é das maiores empresas da área do desporto automóvel a atuar na 

península ibérica, na categoria de construtor. 

 

2.3.1. Origem da empresa 

A ADESS-AG foi fundada em 2012 e no seu primeiro ano foi responsável pelo desenvolvimento e a 

construção de um protótipo de resistência da classe LMP2, protótipo este que viria a competir no ano 

seguinte no WEC e a fazer parte da corrida de 24 horas de Le Mans, o protótipo correu com as cores 

e o nome da Lotus, equipa histórica nos campeonatos de Formula 1. 

 

Figura 6 - Lotus LMP2 T128, em corrida no ano de 2013 (https://www.racecar-engineering.com/cars/lotus-

t128/) 

 

Após estes dois anos a empresa foi contratada pela Nissan para desenvolver um protótipo elétrico para 

fazer parte das 24h de Le Mans, este protótipo de aspeto inovador tinha o nome de Nissan ZEOD RC 

(Zero Emission on Demand Racing Car), este protótipo foi equipado com um motor Nissan de mil e 

quinhentos centímetros cúbicos e dois motores elétricos o que lhe garantia uma potencia combinada 

de 700 cavalos.  

https://www.racecar-engineering.com/cars/lotus-t128/
https://www.racecar-engineering.com/cars/lotus-t128/
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O ZEOD RC não conseguiu acabar a prova nesse ano (2014) devido a problemas mecânicos na caixa 

de velocidades, no entanto pôde atingir uma velocidade em reta superior a 300 km/h e uma volta 

completa ao circuito onde ocorre a corrida das 24h em modo Full-Electric, o circuito La Sarthe com 

cerca de 14 quilómetros de comprimento. 

 

Figura 7 - Nissan ZEOD RC (https://newatlas.com/nissan-zeod-rc-electric-car-speed-record-le-mans/32532/) 

 

Em 2015 a ADESS-AG, após receber a aprovação dada pela ACO, desenvolveu o seu protótipo da 

classe LMP3, o ADESS-03, tornando-se um dos cinco construtores autorizados na altura para 

comercializar este tipo de protótipo, neste primeiro ano de desenvolvimento a empresa vendeu dois 

protótipos um para correr na Europa e outro para correr na Ásia.  

No ano seguinte decidiu focar-se em novos mercados e vendeu o seu primeiro protótipo para os 

Estados Unidos da América, estando assim presente nos principais mercados do desporto automóvel, 

nesse mesmo ano um dos seus protótipos conseguiu atingir o terceiro lugar no Asian Lemans Series. 

Ainda no ano de 2016, a ADESS-AG tornou-se fornecedor de uma equipa de estudantes holandesa 

que desenvolve um carro de competição movido a Hidrogénio, fornecendo-lhes toda a parte mecânica 

desde o Chassis à suspensão. 

Em 2017 muda-se para Portugal, instalando-se em Vialonga, a ADESS-AG tem agora toda a sua 

estrutura sediada no nosso país, e em 2018 conclui o primeiro protótipo totalmente produzido em 

Portugal. 

  

https://newatlas.com/nissan-zeod-rc-electric-car-speed-record-le-mans/32532/
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2.3.2.  Produtos e mercados 

Neste momento a ADESS-AG está focada nos seguintes projetos: 

• ADESS-03: Como dito nos pontos em cima, este protótipo é o produto principal da ADESS-AG, 

um protótipo de resistência da classe LMP3. Todo o seu desenvolvimento e montagem são 

feitos nas instalações da empresa, em Vialonga. 

Durante o ano de 2018 e, ainda no inicio de 2019, a equipa de projeto esteve focada na 

melhoria do protótipo, algumas destas melhorias são a nível de segurança devido a novas 

normas impostas pela ACO, uma vez que a ADESS-AG conseguiu prolongar a sua autorização 

de construção de 2020 até 2024, fazendo com que a ADESS-AG seja uma das 4 empresas 

autorizadas em todo o mundo a comercializar este protótipo. 

 

Figura 8 - ADESS-AG AD03 em pista 

 

• GreenGT LMPH2G: Um protótipo de resistência que corre sem emitir qualquer gás poluente, 

este é o segundo maior projeto da ADESS-AG. O protótipo LMPH2G é um protótipo elétrico 

onde a energia utilizada é fornecida por inteiro por uma célula de hidrogénio, desenvolvida pela 

própria GreenGt, com sede na Suíça. Para este projeto a ADESS-AG desenvolveu o chassis, 

que é baseado no chassis do seu protótipo, o ADESS-AD03, fez ainda o desenvolvimento 

aerodinâmico e fornece todas as partes mecânicas, desde a suspensão a todo o Bodywork. 

 

Figura 9 - GreenGT LMPH2G ( https://www.adess-ag.com/news/91-adess-at-the-core-of-hydrogen-powered-

motorsport.html) 

 

https://www.adess-ag.com/news/91-adess-at-the-core-of-hydrogen-powered-motorsport.html
https://www.adess-ag.com/news/91-adess-at-the-core-of-hydrogen-powered-motorsport.html
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• Outros Serviços: A ADESS-AG também oferece outros serviços, como por exemplo a 

conversão de carros de estrada para veículos de competição, ou até mesmo o estudo 

aerodinâmico de um veículo. 

 

Figura 10 - Demonstração da distribuição da pressão estática e do Wake de um protótipo LMP2 (ADESS-AG, 

2017)( https://www.adess-ag.com/services/computational-fluid-dynamics.html) 

 

2.4. Definição do problema a estudar 

A ADESS-AG tem o objetivo de se tornar mais competitiva face à sua competição direta no mercado 

de construtores de veículos automóveis de competição. Durante a construção dos seus últimos 

protótipos diversos problemas foram observados, problemas estes relacionados com planeamento e 

com gestão de inventário. 

Durante o último semestre do ano de 2018 foi proposto ao autor da presente dissertação um estágio 

focado em duas áreas, a primeira na gestão do inventário e a segunda no apoio à produção interna da 

empresa, para ter a oportunidade de observar o processo alvo de estudo nesta dissertação.  

Durante o exercício do estágio foi possível observar problemas recorrentes neste processo de 

montagem, desde falta de planeamento das tarefas, a uma ineficiente comunicação entre os vários 

departamentos da empresa, uma ineficiente gestão dos recursos tanto dos funcionários como das 

máquinas, um controlo de qualidade quase inexistente e uma ineficiente gestão de stocks.  

Sendo o estágio focado nas áreas de produção interna e gestão de stock foram realizadas várias 

reuniões de modo a fazer o levantamento de problemas registados ao longo das várias montagens. Um 

problema muito recorrente foi o Stock-out das peças em inventário e para tal foi solicitado a criação de 

uma ferramenta que indique de forma rápida qualquer funcionário da quantidade das peças presentes 

em armazém. Esta ferramenta foi desenvolvida em Excel VBA, através de três passos o funcionário 

tem informação do que precisa encomendar ou produzir, a ferramenta interpreta dados retirados do 

software de gestão de inventário que a empresa utiliza e cruza com os dados da BOM (Bill of Materials), 

mais concretamente as quantidades necessárias de cada artigo.  

https://www.adess-ag.com/services/computational-fluid-dynamics.html
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Figura 11 - Exportação de dados no software T&T 

 

Como se pode observar na Figura 11, o funcionário apenas tem de fazer uma análise de “inventário à 

data” no software de gestão de inventário após este passo apenas terá de clicar no botão “Update 

Stock” na ferramenta de Excel criada, como pode ser observado na Figura 12, nesta mesma figura é 

possível observar células a vermelho, amarelo, e a verde. Estas células representam o nível de 

inventário dos artigos, a vermelha significa que não existem peças suficientes para concluir a montagem 

e terá de ser feita uma encomenda, a amarela indica que peças estão no nível do stock de segurança. 

Como na empresa estes níveis não estão definidos o funcionário tem duas opções, pode escolher entre 

ficar a saber o que tem de encomendar para terminar um protótipo ou o que tem de encomendar para 

restabelecer os níveis de segurança optar por um carro ou um carro e meio de quantidade de stock de 

segurança, essas opções podem ser observadas na Figura 13. 
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Figura 12 - Ferramenta de Stock utilizada na ADESS-AG 

 

 

Figura 13 - Opções de Stock de segurança 

 

Ao longo do estágio foram ainda feitas algumas melhorias na ferramenta, das quais uma que permite 

estimar o custo de produção de um artigo, e consequentemente do protótipo inteiro, até essa altura 

este custo não era monitorizado pela empresa, assim será possível analisar alterações no processo e 

analisá-las de uma forma correta. 

Para integrar o departamento de compras neste processo foram adicionadas duas colunas com os 

Lead Times estimados de cada artigo, dos produzidos internamente e dos que são adquiridos, para 

que se possa planear com uma maior precisão as encomendas, pode registar-se se já foi encomendado 

ao fornecedor, se já está em transito, se já foi comunicado ao fornecedor ou se já se encontra no 

armazém da ADESS-AG 

Como mencionado nas secções anteriores, o preço de venda deste protótipo está limitado pela ACO, 

em cerca de €239 000 o que faz com que as empresas adotem estratégias que permitam reduzir os 

custos de produção de um protótipo LMP3 para assim obterem maiores margens de lucro.  

O Lead Time é um fator com algum peso na escolha de um construtor, uma vez que as equipas quanto 

mais tempo tiverem para treinar com o protótipo que vão correr mais competitivas se tornam, tanto os 

mecânicos como os pilotos necessitam de tempo para se adaptarem a um novo veículo, nesse sentido 
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o cliente escolhe o construtor que lhe possa entregar um protótipo o mais rápido possível. A Qualidade 

é outro fator a ter em conta neste mercado, este fator é importante na escolha do construtor uma vez 

que os protótipos são próprios para corridas de resistências, caracterizadas por decorrerem durante 

longas horas, e quanto mais fiável for um protótipo melhor para a equipa. 

Neste sentido, e após análise do plano de montagem do protótipo foi escolhido incidir o estudo da 

dissertação no Chassis, uma vez que o plano de montagem deste sistema é uma cadeia de tarefas 

críticas, por isso este sistema é considerado o Bottleneck no processo de montagem, uma vez que é o 

que necessita de mais artigos, o que necessita de mais tempo e de funcionários para estar completo, 

este sistema é também onde a maior parte do custo de produção se concentra por isso merece especial 

atenção na resolução do problema em estudo na dissertação. Deste sistema fazem parte os 

subsistemas relacionados com a segurança do piloto, como pode ser observado na Tabela 2. 

Tabela 2 - Sistema Chassis 

A200-CHASSIS 

Código Nome 

AD03-C211-0037-07 MONOCOQUE_MACHINED 

AD03-A213-0001-00 SAFETY_CELL 

AD03-C210-0003-00 MONOCOQUE_SERVICE_COVER 

AD03-C210-0004-01 FUEL_TANK_BULKHEAD 

AD03-C210-0002-00 SEAT_SHELL 

AD03-C210-0021-00 SEAT_FRONT_SUPPORT 

AD03-C210-0001-02 SEAT_REAR_ADDON 

AD03-C210-0022-00 SEAT_REAR_ADDON_SPACER 

AD02-C210-0013-00 SEAT_BELT_BRACKET_BOTTOM_2 

AD02-C210-0014-00 SEAT_BELT_BRACKET_BOTTOM_1 

AD02-C210-0015-00 SEAT_BELT_BRACKET_BACK 

MV817-0003 HARNESS_MAGNUM_U/L_BLK_6PT_HANS_LMP3 

 

2.5. Conclusões do capítulo 

Neste capítulo foi apresentada a ADESS-AG, a empresa em estudo para a realização desta 

dissertação. No âmbito de um estágio curricular foi possível ao autor observar e analisar o seu 

funcionamento e, juntamente com os colaboradores da empresa, concluir que existe necessidade de 

melhoria no seu processo de construção e montagem do protótipo AD03. 

O autor durante o estágio pode observar de perto este processo de montagem e construção de um 

protótipo ADESS-AD03, e registar todos que ocorreram e, através de reuniões formais e informais com 

outros funcionários, pode fazer um levantamento de problemas ocorridos no passado e da situação 

vigente. Falta de planeamento, ineficiente gestão dos recursos da empresa, tanto das máquinas como 

dos funcionários, um controlo de qualidade quase inexistente e uma ineficiente gestão de stocks foram 

os principais problemas identificados durante o estágio. 
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3. Revisão da Literatura 

Como apresentado na secção anterior, o problema identificado no caso em estudo nesta dissertação é 

um deficiente planeamento e gestão da produção e do inventário. Como tal a revisão da literatura 

presente nesta secção está focada nas metodologias mais utilizadas pela Indústria nas últimas décadas 

para a mitigação do referido problema. 

É apresentada uma introdução com o objetivo de dar a conhecer um pouco da história e a evolução 

destas metodologias de gestão da produção, apresentando-se depois as suas evoluções até aos 

tempos de hoje. Assim, nos próximos pontos desta secção são apresentadas várias ferramentas de 

planeamento e gestão da produção como: 

• MRP (Material Requirements Planning); 

• TOC (Theory of Constraints) - filosofia que defende que todos os sistemas têm uma restrição que 

os impede de obter resultados ótimos; 

• Produção Lean - metodologia que deriva diretamente do método de produção da Toyota; 

• DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning).  

A metodologia DDMRP foi introduzida em 2011 por Carol Ptak e Chad Smith quando desenvolveram a 

terceira edição do livro ‘’Orlicky’s Material Requirements Planning’’. A principal vantagem desta 

metodologia é a capacidade de adaptação rápida às necessidades da procura e com isso adaptar o 

planeamento e a produção enquanto se fazem encomendas aos fornecedores (Ptak & Smith, 2016) 

Esta metodologia vem revolucionar a forma como as empresas respondem à procura, tornando-as 

ágeis e eficazes nessa mesma resposta, baseando-se em diversas ferramentas e metodologias já 

utilizadas na indústria como o Lean, MRP e TOC.  

No final da secção, após análise das várias metodologias é apresentada a metodologia selecionada, 

as razões que levaram a essa seleção e a implementação da mesma na empresa  

 

3.1. Nota introdutória da evolução das metodologias de Manufacturing Planning and 

Control (MPC) 

Até meados dos anos 60, as empresas acreditavam que o maior fator competitivo era o custo de 

produção, e como tal a estratégia era a redução do mesmo, assim sendo o planeamento da produção 

era baseado nessa premissa. Para atingir esses objetivos as empresas utilizavam ferramentas de 

Reorder Point Systems (ROP), as quais poderiam ser manuais ou automáticas, estas últimas tornaram-

se dominantes após a introdução dos computadores nas empresas.  
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As ferramentas de ROP são sistemas básicos de gestão de produção, nas quais se assume que a 

procura se mantém constante. Por exemplo, se o nível de algum artigo em stock chega a um 

determinado limite mínimo, é feita uma compra para reestabelecer o nível desse mesmo artigo, sendo 

a quantidade encomendada determinada pela procura registada no passado. Estes sistemas geram 

tendencialmente altos custos de inventário, são também muito vulneráveis ao Bullwhip Effect e não 

conseguem responder de forma eficaz a mudanças na procura(Doll & Vonderembse, 1991; Rondeau 

& Litteral, 2001). 

Na década seguinte, as empresas mudaram de filosofia e o maior fator competitivo passou a ser o 

Marketing, o que implicou uma mudança radical no planeamento e gestão da produção. Agora as 

empresas tinham de passar a ser flexíveis de modo a terem uma maior capacidade de adaptação à 

procura, os sistemas de gestão que então utilizavam tornaram-se obsoletos. 

Surgiu então um novo conceito chamado Material Requirements Planning (MRP). Este conceito é 

utilizado até aos dias de hoje, e serve também de base à maioria dos sistemas de gestão de produção 

mais complexos. O MRP passou a ser o state of the art das metodologias de gestão da produção, 

conseguia aliar a previsão de procura com as ferramentas de gestão da produção dando às empresas 

a vantagem competitiva que precisavam, uma década mais tarde o MRPII veio solucionar algumas das 

desvantagens do MRP, incluía previsões de procura e tinha em conta a Capacidade de produção, e 

assim pela primeira vez as necessidades de materiais e produção foram integradas no mesmo sistema 

de gestão e controlo. Mais tarde na década de 90 surgiu a MES (Manufacturing Execution System) e 

permitiu às empresas adaptar os eus processos de produção às exigências dos seus clientes e à 

variação da procura. (Robert Jacobs & “Ted” Weston, 2007) 

 

 

Figura 14 - Modelo representativo da evolução das metodologias Manufacturing Planning and Control 

(Rondeau & Litteral, 2001) 

 

3.2. MRP – Material Requirements Planning 

Esta metodologia foi tornada popular na década de 70, durante essa década registou-se uma viragem 

na filosofia e as empresas introduziram o Marketing nas suas estratégias. O MRP dá a possibilidade 

de aliar o Marketing à Gestão da Produção e assim dar à empresa capacidade para responder melhor 
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às necessidades do mercado, uma vez que o Marketing era o fator tido como o mais importante a nível 

competitivo durante esta década.(Olhager, 2013; Robert Jacobs & “Ted” Weston, 2007; Rondeau & 

Litteral, 2001). 

O MRP é definida como um conjunto de técnicas com base no Bill of Materials (BOM), esta última é 

uma ferramenta em forma de lista que reúne toda a informação sobre um produto, incluindo os seus 

sistemas, os subsistemas, peças e matérias-primas necessários para produzir esse determinado 

produto,(APICS, 2013; Jiao, M. Tseng, Ma, & Zou, 2000; Olsen, Etre, & Thorstenson, 1997), com base 

em dados de inventário e com base em dados de previsão da procura esta metodologia permite calcular 

os materiais em falta e quando, e em que quantidades, devem ser adquiridos ou produzidos.(APICS, 

2013; Kingsman & Hendry, 1989).  

O BOM é uma ferramenta que tem de ser feita de uma forma correcta e exacta uma vez que 

disponibiliza a informação sobre um produto a vários departamentos, tem de apresentar todas as peças, 

todos os materiais necessários, como parafusaria por exemplo, e as dependências entre todos até se 

obter o produto final. 

O processo de cálculo da metodologia é simples, o que é uma das uma das razões pela sua rápida 

adoção pelas empresas. O Master Production Schedule (MPS) dá indicação ao software de MRP da 

previsão da procura, que por sua vez cria uma lista dos artigos necessários para cumprir o MPS. Depois 

cruza com os dados de inventário, o que está em trânsito e o que está em armazém, e com os dados 

da BOM, os artigos e as datas quando devem ser adquiridos, ou produzidos, são então calculados. 

Existem quatro requisitos que devem ser cumpridos para a metodologia MRP se tornar ágil e eficaz 

(Ptak & Smith, 2016): 

• O MPS tem de obedecer à organização da BOM 

• Cada artigo na BOM deve ter o seu próprio código 

• A BOM é transversal a todas as fases do processo de produção 

• A gestão de inventário tem de ser aplicada a todos os artigos presentes na BOM 

Um dos principais objetivos da metodologia MRP é eliminar tanto as roturas como os excessos de 

Stock, porque destas situações resultam riscos e custos para a empresa. Para tal, o MRP divide um 

artigo em vários outros artigos, de modo geral mais simples, formando Assemblies e Subassemblies 

sucessivamente, como se pode observar na Tabela 3 (por razões de confidencialidade as quantidades 

das peças e os seus códigos internos não correspondem à realidade), onde se apresenta o 

subsassembly denominado Safety Cell do qual fazem parte ainda outros dois subasemblies menores, 

o Headrest e o Headrest LH. Este subassembly apresentado na Tabela 3 faz parte do Assembly em 

estudo nesta dissertação, o qual é apresentado na totalidade no anexo A. 
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Tabela 3 - BOM do subsistema Safety Cell (apenas Headrest) de um AD-03 (confidencial) 

200 - CHASSIS Qnt/carro 
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Aa-1 HEADREST_CARBON_SHELL 1 

Aa-2 HEADREST_FOAM (confor CF45 - blue) 1 

Aa-3 HEADREST_KEVLAR_SHELL 1 
A
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3
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-0

0
 H

E
A

D
R

E
S

T
_
L

H
 

Ab-1 HEADREST_SIDE_CARBON_SHELL_LH 1 

Ab-2 HEADREST_SIDE_FOAM_LH (confor CF42 - blue) 1 

Ab-3 HEADREST_SIDE_KEVLAR_SHELL_LH 1 

Ab-4 HEADREST_SIDE_FIXING_PLATE_LH 3 

Ab-5 HEADREST_SUPPORT_LH 1 

Ab-5-1 HEADREST_SUPPORT_BASEPLATE 1 

Ab-5-2 HEADREST_SUPPORT_PLATE_1 1 

Ab-5-3 HEADREST_SUPPORT_PLATE_2 1 

Ab-5-4 HEADREST_SUPPORT_TUBE 2 

Ab-5-5 HEADREST_SUPPORT_THREADED_BUSH 2 

Ab-5-6 HEADREST_SUPPORT_SMALL_TUBE 1 

 

Apesar de ter sido uma metodologia popularizada há cerca de cinquenta anos, o MRP continua hoje a 

ser muito utilizada por algumas indústrias, muito devido à sua simplicidade de execução. No entanto 

apresenta algumas limitações que a tornam vulnerável aos efeitos de Bullwhip (este fenómeno 

acontece quando subitamente se dá um aumento da procura do lado do consumidor e em resposta a 

cadeia de abastecimento a montante aumenta a sua produção para satisfazerem a procura) no 

processo de produção.(Kortabarria, Apaolaza, Lizarralde, & Amorrortu, 2018) 

Uma das limitações desta metodologia é considerar o Lead Time de cada artigo como um dado fixo, 

não se considera a variabilidade existente no mundo real, esta incerteza pode ser indireta se for 

introduzida na cadeia por um fornecedor ou pode ser incerteza interna se for introduzida pela própria 

empresa, por exemplo na produção dos seus artigos.  

Outra limitação do MRP é considerar a capacidade de produção como uma variável infinita, quando 

calcula que artigos devem ser comprados ou produzidos não considera o volume de trabalho que já 

está alocado aos recursos da empresa, ou seja não considera a capacidade máxima das máquinas 

nem dos recursos humanos.(Kingsman & Hendry, 1989), e em certos casos onde não se possa garantir 

a capacidade de produção máxima de uma fábrica, por exemplo quando surgem problemas de 

fiabilidade, esta metodologia não é eficazmente utilizada, para se minimizar esta limitação do MRP em 

relação à fiabilidade a gestão das empresas definir certos definir certos buffers para fazer face a 

eventuais avarias ou reparações das suas máquinas.(Huq, 1994; Whybark & Williams, 1976) 
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3.3. Teoria das Restrições 

A Teoria das Restrições (TOC) foi desenvolvida por Eliyahu M. Goldratt em 1979, inicialmente como 

uma técnica que utilizava software para otimizar os planos e calendários de produção. A TOC é pioneira 

na integração de três áreas, a Logística/Produção, a avaliação e controlo da Performance. Para que 

resulte numa otimização do plano de produção, estes três grupos têm de ser integrados, permitindo 

assim aumentar os resultados da empresa, diminuindo inventário, reduzindo o Lead Time e a 

variabilidade presente nos planos de produção. (Watson, Blackstone, & Gardiner, 2007).  

A TOC divide-se em duas partes muito características, uma a parte filosófica e uma visão critica. 

Existem duas grandes premissas pelas quais se rege a filosofia TOC, a primeira afirma que em todos 

os sistemas existe no mínimo uma restrição.(Eliyahu M. Goldratt, 1990) Goldratt (1990) define ainda 

uma restrição como sendo algo que limita um sistema de atingir a sua performance máxima. A segunda 

premissa afirma que essas mesmas restrições representam oportunidades de melhoria.(Rahman, 

1998). 

A filosofia TOC tem por base três princípios: 

• os 5 pontos de foco da melhoria contínua; 

• a Drum-Buffer-Rope (DBR); 

• a Gestão de Buffers.  

Para se implementar a TOC as empresas precisam de se seguir um procedimento criado por Goldratt, 

o qual permite às empresas adotarem esta metodologia focada na melhoria continua.(Rahman, 1998) 

O procedimento é composto por cinco passos: 

1º. Identificar as restrições nos sistemas - estas restrições podem manifestar-se de qualquer 

forma, as restrições podem ser consideradas físicas se forem pessoas, materiais, máquinas e 

procura, ou podem ser provocados pela gestão através de implementação de processos, 

implementação ou criação de processos muito burocráticos e ineficientes por exemplo; 

2º. Decidir como explorar as restrições – a restrição ao ser identificada tem de ser eliminada se 

for criada pela Gestão, se for uma restrição física deve ser tornada o mais eficaz possível; 

3º. Subordinar todo o resto do sistema em prol da máxima eficácia da restrição: todos os 

outros componentes do sistema têm de ser ajustados para aumentar a eficácia da restrição 

identificada; 

4º. Elevar as restrições: Quando se identifica uma restrição e se consegue aumentar a sua 

eficácia outras restrições surgem no sistema, por exemplo se uma operação num processo for 

considerada uma restrição a gestão pode optar por alocar um maior número de recursos humanos a 

essa operação, o que levará ao aparecimento de uma outra operação como restrição por falta desses 

mesmos recursos humanos. 
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5º. Se após o 4.º passo se quebrar uma restrição, voltar ao 1.º ponto.: Deste modo a empresa 

implementa uma filosofia de melhoria continua nos seus processos.  

O DBR é definido como um método de planeamento e gestão de operações que tenham restrições ou 

sejam limitadas pela capacidade de algum recurso.(APICS, 2013). O DBR ajuda na sincronização dos 

recursos e materiais utilizados na linha de produção da empresa, defende que estes apenas deverão 

ser utilizados onde a empresa pode gerar mais Throughput, esta é uma taxa utilizada para avaliar a 

eficácia da empresa na obtenção dos seus objetivos, isto é se o throughput de uma empresa for gerar 

receita esta taxa pode vir expressa em €/mês, se for a produção de peças pode vir expressa em 

peças/hora.(APICS, 2013) 

A Gestão de Buffers divide-se em três categorias: 

• Buffer da restrição 

• Buffer de montagem 

• Buffer de expedição.  

A primeira tem o objetivo de proteger os recursos com potencial para se tornarem Restrições(Reddy & 

Telukdarie, 2017), denominadas de CCR, estes recursos podem tornar-se restrições devido à sua 

capacidade limitada, por exemplo através da acumulação de peças em espera pra serem utilizadas no 

recurso em causa. A segunda denominada por Buffer de montagem é criada para proteger os 

Subassemblies criados pelas peças denominadas CCR. E por último, o Buffer de expedição que é 

utilizado para proteger a performance relacionada com as datas de entrega. 

 

 

Figura 15 - Localização de Buffers (Ptak & Smith, 2016) 
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A segunda componente da TOC é a visão critica que incita a uma investigação e a uma análise dos 

problemas complexos, denominada por Thinking Process. que ajuda o gestor a identificar as restrições 

através de três questões simples “o que mudar?”, a qual tem o objetivo de ajudar a identificação dos 

problemas; “para o que mudar?”, sempre que haja mudanças deve desenvolver-se soluções simples e 

práticas; e “como provocar a mudança?”, a qual incentiva a implementação dessas mesmas 

soluções.(Eliyahu M. Goldratt, 1990) 

 

3.4. Produção Lean 

3.4.1. Origem do termo 

O termo Produção Lean apenas apareceu em 1990, e deriva diretamente da metodologia conhecida 

por Toyota Production System (TPS). (Sundar, Balaji, & Satheesh Kumar, 2014) O TPS é uma 

metodologia de gestão da produção que foi criado em 1948 por Taiiohi Ohno, e a partir dessa data foi 

sofrendo melhorias e sendo gradualmente implementado em toda a Toyota, no ano de 1965 esta 

metodologia de gestão da produção foi implementado nos seus fornecedores também. (Holweg, 2007) 

A metodologia TPS divide-se em duas partes, uma destas tem um caracter técnico e é conhecida como 

Just-In-Time (JIT), técnica aplicada à gestão de produção que permite reduzir os custos de inventário 

e reduzir os desperdícios da cadeia de produção através da aplicação de métodos em que apenas se 

utiliza a capacidade necessária para satisfazer a procura. A outra tem um carácter mais humano em 

que defende que se deve respeitar, incentivar e motivar os funcionários para que possam trabalhar no 

máximo das suas capacidades e, expor ideias que possam melhorar o trabalho de cada um. (Sugimori, 

Kusunoki, Cho, & Uchikawa, 1977) 

 

3.4.2. Conceito 

A produção Lean é a um sistema integrado, com vertente social e técnica, cujo principal objetivo é 

eliminar o desperdício através da redução, ou minimização da variabilidade gerada pelos fornecedores, 

pela procura, e pelos próprios processos internos da empresa.(Shah & Ward, 2007) 

Produção Lean é um termo associado a técnicas de eliminação de desperdícios nas empresas e a 

atenuar os efeitos causados pela variabilidade, que pode ser gerada internamente ou externamente 

pela procura e/ou os fornecedores. Os desperdícios numa empresa são, na sua maioria, causados por 

excessos de inventário e excesso de capacidade, por exemplo uma empresa a pode estar a armazenar 

artigos que não serão utilizados ou até ter máquinas paradas sem produzir. 

A variabilidade gerada do lado dos fornecedores pode ser criada de várias maneiras seja por não 

conseguirem entregar as quantidades certas, seja por não conseguirem entregar com a qualidade 

esperada ou até mesmo não entregar na data esperada Para diminuir esta Variabilidade as empresas 

devem utilizar vários métodos dependendo do seu grau de negociação com os seus fornecedores, por 
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exemplo se for um grau de negociação elevado podem pedir um feedback regular sobre a qualidade 

do seu processo de fabrico, podem até providenciar formação e ajudar na implementação de medias 

para melhoria dos processos do fornecedor. 

A variabilidade gerada internamente pode ser reduzida através de métodos que controlem a qualidade 

do processo de fabrico de forma rigorosa, formação constante e adequada dos funcionários ajuda 

também a reduzir a variabilidade do processo de fabrico inteiro, por exemplo na dita formação cruzada 

os funcionários poderão participar em várias partes do processo podendo substituir um colega, em caso 

de falta, reduzindo assim paragens ou abrandamentos do processo. Para reduzir a variabilidade da 

procura as empresas têm de aplicar ferramentas que lhes permitam agir eficazmente de acordo com 

as alterações da procura Para tal, são definidos 10 passos que permitem implementar uma Produção 

Lean de forma eficaz (Shah & Ward, 2007): 

1. SUPPFEED – fornecer um feedback constante aos fornecedores sobre a sua performance geral, 

da qualidade dos seus produtos e do Lead Time; 

2. SUPPJIT – garantia de que os fornecedores entregam as quantidades certas, no local certo à hora 

certa, o que permite a redução de inventário na própria empresa, aplicação da metodologia JIT; 

3. SUPPDEVT – criar ferramentas que permitam aos fornecedores participar no processo de 

desenvolvimento de um produto, por exemplo uma empresa pode convidar os seus fornecedores 

a participar no processo de desenvolvimento de um produto, de forma a que estes possam para 

ajudar na tomada de decisões que tornem o processo de fabrico mais eficiente; 

4. CUSTINV – a empresa terá de se focar nos seus mercados e nas suas necessidades; 

5. PULL – implementar a metodologia JIT na produção; 

6. FLOW – implementar medidas que permitam um fluxo constante, e regular, de produtos finais; 

7. SETUP – reduzir os tempos de paragem ou de setup (quando aplicável); 

8. TPM – implementar medidas e ferramentas de manutenção de máquinas para reduzir os tempos 

de paragem por avarias; 

9. SPC – implementar medias que permitam estancar a propagação de erros, de um processo para 

outro; 

10. EMPINV – incentivar a participação dos funcionários na melhoria dos processos, na rápida 

resolução de problemas e na importância que cada um tem para se garantir um processo, e um 

produto de qualidade. 

Estes 10 passos têm de ser implementados de forma integrada na empresa para que esta metodologia 

possa contribuir para a diminuição dos desperdícios e da variabilidade, permitindo à empresa tornar-se 

mais eficiente na sua produção levando diretamente a uma redução de custos de produção e a que a 

empresa se possa tornar mais competitiva, ou seja pode comercializar produtos com maior qualidade 

a um preço mais reduzido 
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3.5. DDMRP – Demand Driven Material Requirements Planning 

DDMRP é a sigla para Demand Driven Material Requirements Planning, esta metodologia foi criada por 

Carol Ptak e Chad Smith, o termo apareceu pela primeira vez quando estes escreveram a terceira 

edição do livro ‘’Orlicky’s Material Requirements Planning’’ em 2011. (Ptak & Smith, 2016) 

Os autores desta nova metodologia defendem que esta resolve algumas das desvantagens da 

metodologia MRP, apresentada já na secção 3.1 desta dissertação, uma vez que reúne ferramentas 

para as empresas se poderem adaptar de uma forma mais rápida e eficaz à variabilidade da procura. 

A premissa base do DDMPR é ‘’Position, Protect and Pull’’, esta defende que as empresas devem 

posicionar de forma estratégica o seu inventário de forma a poder adaptar-se e proteger-se das 

variações da procura (Ihme, 2015). Com a aplicação desta metodologia as empresas têm possibilidade 

de implementar um método que promove, executa e protege um fluxo de materiais, e de informação 

relevante, através de vários pontos estrategicamente colocados ao longo da cadeia de abastecimento 

e nesses pontos serão criados Stock Buffers. (Ptak & Smith, 2016)  

 

3.5.1. Conceito 

Esta nova metodologia tem por base metodologias de gestão da produção já conhecidas, algumas das 

quais apresentas em secções anteriores nesta dissertação. Metodologias como o MRP, Produção 

Leam ou a TOC são os pilares base desta nova metodologia, como demonstrado na Figura 8. Os 

autores foram capazes de integrar vantagens das várias metodologias, como por exemplo a filosofia 

Pull nas metodologias Lean e TOC, e também os métodos de minimização da Variabilidade pelo Six 

Sigma. O DDMRP reúne algumas das vantagens destas metodologias para tentar reduzir o Lead Time, 

reduzir o inventário e tornar a empresa mais eficaz e ágil na resposta às variações da Procura. 

 

Figura 16 - Pilares do DDMRP (Ptak & Smith, 2016) 
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3.5.2. Implementação da metodologia DDMRP 

Para uma implementação eficaz da metodologia DDMRP os autores sugerem os 5 passos 

apresentados na Figura 13, estes seguem a premissa desta metodologia Posicionamento, Proteção e 

Pull.  

Os primeiros três pontos, Posicionamento Estratégico de Inventário, Níveis e Perfis de Stocks de 

Segurança e Ajustes Dinâmicos, definem a nova configuração da cadeia de abastecimento. 

Os últimos dois pontos, Planeamento Demand Driven e Execução colaborativa e visível definem os 

aspetos operacionais para implementar de forma eficaz esta nova metodologia.  

Nos pontos seguintes serão apresentados de forma mais detalhada cada um dos pontos mencionados 

anteriormente. Esta implementação terá de ter a capacidade de diminuir o Lead Time, diminuindo os 

riscos da Variabilidade da procura e dando sinais de fácil, e rápida, interpretação aos funcionários da 

empresa. 

 

Figura 17 - Os 5 passos para implementar a metodologia DDMRP (Ptak & Smith, 2016) 

 

Posicionamento 

 

Posicionamento Estratégico de Inventário 

Neste ponto são determinados os denominados Decoupling Points (DP), definidos como localizações 

(pontos) na cadeia de abastecimento de um produto onde é posicionado inventário para criar 

independência entre processos (APICS, 2013). Nestes pontos encontra-se a fronteira entre a cadeia 

que opera de modo Pull, no qual a produção é influenciada pela procura real, e o resto da cadeia a 

jusante que trabalha em modo Push, no qual a produção é baseada em previsões da procura. Estes 

pontos são criados analisando toda a cadeia de abastecimento da empresa e tendo em considerações 

seis fatores estratégicos, os quais são: 

• O tempo de tolerância do Cliente; 

• O Lead Time do mercado; 
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• A Variabilidade externa; 

• O horizonte de encomendas; 

• A alavancagem de inventário; 

• Proteção de operações críticas. 

A empresa não poderá depositar inventário em todos os pontos do seu processo de produção, pois 

seria um desperdício de recursos, mas se reduzir o inventário a um mínimo poderá aumentar outros 

custos, Stock Out ou Back Orders por exemplo, para diminuir estes riscos os autores sugerem a criação 

de um Decoupled Lead Time, definido como sendo o Lead Time mais longo na cadeia de produção de 

um produto que é a simples adição de todos os Lead Times do processos, no entanto este está limitado 

e definido através dos DPs. (Ptak & Smith, 2016) 

Na Figura 18 é apresentada uma cadeia de abastecimento da empresa MOOG, produtora de 

componentes de para aeronaves, com a aplicação dos DPs, na Figura 18 representados pela figura 

tricolor que representa os três níveis de stock de segurança, como se pode observar o Lead Time é 

reduzido drasticamente, uma vez que existe inventário no penúltimo nível da cadeia, no ponto antes de 

o produto ser entregue ao cliente. Na figura as setas pretas simbolizam o fluxo de materiais e as 

cinzentas representam o fluxo de informação, e como pode também ser observado é feita uma troca 

de informação com os fornecedores, uma vantagem desta troca é a redução do efeito de Bullwhip na 

cadeia de abastecimento da empresa. 

 

Figura 18 - Cadeia de produção da MOOG com Decoupling Points (Jordan, 2018) 

 

Proteção 

Níveis e perfis dos Stocks de Segurança 

Neste ponto a empresa tem de determinar a dimensão dos níveis de segurança dos Stocks criados nos 

DPs, dependendo da quantidade de Proteção que quer aplicar. Como mencionado no ponto anterior, 

demasiado inventário ou pouco inventário são duas situações nunca benéficas para a empresa.  
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Os autores da metodologia sugerem a criação de três níveis de segurança, os três níveis são 

denominados por Verde, Amarelo e Vermelho, ao determinar estes três níveis a empresa sabe as 

quantidades necessárias para ter em inventário e pode controlá-las.  

Como se pode observar pela Figura 15, cada um destes níveis tem a sua função própria. O nível Verde 

determina as quantidades a encomendar de cada artigo e a frequência com que as encomendas devem 

ser feitas. O nível Amarelo é determinado pela quantidade necessária de um artigo num processo de 

produção, quantidade necessária para finalizar um produto por exemplo. Por fim, o nível Vermelho é 

criado para poder dar segurança à cadeia de abastecimento uma vez que é este nível o que absorve a 

variabilidade presente na cadeia, as quantidades de um artigo nunca devem estar dentro do nível 

vermelho este apenas serve para proteger o processo de produção. Estes níveis de segurança são 

calculados através de equações matemáticas e da análise de certos parâmetros relacionados com cada 

artigo individualmente. 

 

Figura 19 – Funções dos níveis de segurança 

Nível Verde 

Para se calcular este nível existem três opções, cada uma destas opções tem em conta diferentes 

fatores e a quantidade do nível é determinada pelo maior valor de entre as opções tomadas. A primeira 

opção tem em conta um ciclo de encomendas mínimo, este valor é expresso em dias e é denominado 

por DOC (Desired Minimum Cycle), este ciclo pode ser obrigatório por parte do fornecedor ou pela 

utilização média diária (daqui em diante o fator de utilização média diária é denominado por AQU 

(Average Quarterly Usage) de cada artigo. 

Opção 1 de cálculo do Nível Verde 

 
𝑁𝑣 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒1 = 𝐴𝑄𝑈 × 𝐷𝑂𝐶  

 (1) 

Onde: 

• AQU é a sua utilização média por trimestre 

• DOC o seu ciclo de encomendas mínimo expresso em dias.  

A segunda opção tem em conta o Lead Time de cada artigo, a empresa tem de categorizar os Lead 

Times dos seus artigos de modo a que possa atribuir um fator a cada um de acordo com a categoria 
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onde se insere, este fator é denominado por LTF, do inglês Lead Time Factor, este fator é atribuído de 

forma decrescente, ou seja, quanto maior o Lead Time menor é o seu fator, deste modo a empresa fará 

encomendas com maior frequência e não com quantidades mais elevadas, e assim desse modo não 

cria tanto inventário nos seus armazéns logo os custos de manutenção de inventário têm tendência a 

diminuir. Nesta opção de cálculo o DCLT e o AQU são tidos em conta, fatores apresentados 

anteriormente, deste modo a equação apresenta-se da seguinte forma: 

Opção 2 de cálculo do Nível Verde 

 𝑁𝑣 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒2 = 𝐴𝑄𝑈 × 𝐿𝑇𝐹 × 𝐷𝐶𝐿𝑇     

 (2) 

Onde: 

• Nv Verde2 é a quantidade calculada para o Nível Verde do artigo em análise,  

• AQU a utilização média por trimestre, 

• LTF o valor do fator atribuído ao seu Lead Time, 

• DCLT expressa o seu Lead Time entre Decoupled Points 

A terceira opção é a opção da quantidade mínima de encomenda, técnica de gestão de stocks 

conhecida como MOQ, do inglês Minimum Order Quantity, caso se opte por esta opção o nível verde 

deve ser igual à quantidade mínima de encomenda. 

Na Tabela 4 apresentam-se os fatores associados a um artigo X (criado apenas para exemplo), estes 

fatores são depois utilizados para calcular a quantidade a manter em stock no Nível Verde. Na tabela 

5 são apresentadas as três opções, e como mencionado anteriormente é a Opção 2 que determina a 

quantidade deste nível para o artigo X, uma vez que é a opção que confere o maior número de artigos 

para este nível. 

Tabela 4 - Dados artigo X 

Artigo X 

Fator  Unidade 

ADU 37,5 unidades/dia 

DOC 4 dias 

MOQ 35 unidades 

DCLT 8 dias 

LTF 0.75 adimensional 

VF 1 adimensional 

 

  



 

28 

Tabela 5 Cálculo de Nível verde do artigo X, exemplo demonstrativo 

Artigo X 

Opção1 37,5 × 8 (𝐴𝐷𝑈 × 𝐷𝑂𝐶) 100 

Opção 2 37.5 × 0.75 × 8 (𝐴𝐷𝑈 × 𝐷𝐶𝐿𝑇 × 𝐿𝑇𝐹) 300 

Opção 3 MOQ 35 

 

Assim define-se que o Nível verde do Artigo X é de 300 unidades, uma vez que a opção2 resulta no 

valor máximo das opções. 

Nível Amarelo 

Para calcular este nível basta aplicar uma equação que apenas tem em conta a utilização média 

diária do artigo em questão e o Decoupled Lead Time associado ao mesmo, a equação apresenta-se 

da seguinte forma: 

Cálculo do Nível Amarelo 

 𝑁𝑣 𝐴𝑚𝑎𝑟𝑒𝑙𝑜 = 𝐴𝑄𝑈 × 𝐷𝐶𝐿𝑇 (3) 

Onde  

• AQU é a utilização média por trimestre; 

• DCLT expressa o Lead Time do artigo em análise. 

Utilizando ainda o artigo X como exemplo explicativo, obtêm-se um Nível Amarelo de 300 unidades 

(37,5 × 8)  

 

Nível Vermelho 

Com mencionado anteriormente, o nível de segurança vermelho é determinado pela variabilidade 

associada a cada artigo, e tal como é necessário categorizar o Lead Time de cada artigo também é 

necessário categorizar a variabilidade associada a cada um destes artigos estratégicos presentes na 

BOM, este novo fator associado à variabilidade apresenta-se como VF, do inglês Variability Factor, o 

nível vermelho é então calculado utilizando a seguinte equação: 

 
𝑁𝑣 𝑉𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜 = 𝐴𝑄𝑈 × 𝐷𝐶𝐿𝑇 × 𝐿𝑇𝐹 × (1 + 𝑉𝐹) (4) 

Onde  

• AQU expressa a utilização média por trimestre do artigo em analise; 

• DCLT os dias de Decoupled Lead Time; 

• LTF traduz o seu Lead Time num fator; 
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• VF traduz a variabilidade do artigo num fator. 

Utilizando ainda como exemplo o artigo X apresentado anteriormente, tendo este um FV de 1, uma vez 

que a variabilidade é muito elevada, este fator é atribuído de forma crescente, ou seja, quanto maior a 

variabilidade maior é o fator. 

O Nível Vermelho do artigo X é composto então por 600 artigos. No Gráfico 1 são apresentados os três 

níveis de stock para o Artigo X. 

 

Gráfico 1 - Níveis de Segurança do Artigo X 

Ajustes Dinâmicos 

Os Ajustes Dinâmicos são a grande novidade desta metodologia. Nos mercados atuais as empresas 

têm de ser rápidas na adaptação às mudanças da procura para tal são criadas estas ferramentas para 

definir, de uma forma mais sólida e rápida, os níveis de segurança dos Stocks através da análise de 

parâmetros operacionais, mudanças nos mercados e um bom planeamento da produção.(Ptak & Smith, 

2016) 

Estes ajustes são divididos em três tipos: 

• os Ajustes Recalculados, 

• os Ajustes Planeados, 

• os Ajustes Manuais. 

Estes Ajustes Dinâmicos são aplicados aos fatores associados aos artigos como o ADU, o LTF, o MOQ 

ou qualquer outro fator associado aos artigos utilizado para calcular os níveis de segurança de 

stock.(George, 2018) 

Estes Ajustes podem ser recalculados em intervalos de tempo fixos, anualmente ou por trimestre por 

exemplo, ou caso os níveis de stock caiam muitas vezes no nível vermelho, a empresa deve recalcular 

os seus níveis de segurança com os ajustes efetuados, para tal basta avaliar e alterar os fatores que 

contribuem para a definição dos níveis de segurança 
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Os Ajustes planeados são uma ferramenta que ajuda a adaptar o inventário a mudanças de procura 

que se saibam a priori, um exemplo dessas mudanças são a introdução ou descontinuação de produtos 

ou a sazonalidade de alguns produtos.  

Por último, os Ajustes manuais acontecem quando nem os Ajustes Recalculados ou os Ajustes 

Planeados são suficientes para garantir a agilidade para reagir às mudanças da procura, exemplo disso 

são os picos inesperados da procura. (Ihme, 2015) 

Na Tabela 6 são apresentadas as modificações de ADU relativas ao artigo X, alterações estas 

registadas ao longo de 12 meses, e no Gráfico 2 são apresentadas as alterações dos níveis de 

segurança ao longo desse período. Esta mudança de ADU poderá dever-se a alterações na procura, 

se a procura para este artigo aumentar o seu valor de ADU irá aumentar o mesmo acontece se a 

procura diminuir o ADU diminuirá de forma igual, com a criação deste exemplo o autor desta dissertação 

tenta demonstrar que pequenas alterações aos fatores associados a cada artigo se traduzem em 

grandes mudanças nos níveis de segurança dos stocks nos DPs, assim também se demonstra a 

relevante importância da aplicação dos Ajustes Dinâmicos na implementação do DDMRP para fazer 

face à procura, é possível observar a variação das quantidades diárias necessárias deste artigo X 

durante os eis meses. 

Tabela 6 - Alterações ADU do artigo X 

Artigo X 

Mês ADU Mês ADU 

1 15 7 26 

2 18 8 20 

3 21 9 28 

4 23 10 32 

5 20 11 28 

6 28 12 27 

 

 

Gráfico 2 - Representação dos Níveis de Segurança do Artigo X, durante 12 meses 
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Pull 

Planeamento Demand Driven 

Este é o ponto forte do planeamento da metodologia, neste a empresa tem de aplicar um processo 

simples, intuitivo e de fácil interpretação para gerir as encomendas para restabelecer os níveis de 

segurança dos inventários criados na sua cadeia de abastecimento, pontos estes mencionados nas 

secções anteriores. 

Este processo é baseado numa fórmula apelidada de Net Flow Equation, do português “Equação de 

Balanço”. Como o próprio nome indica, esta equação tem em conta o balanço do inventário, isto é, tem 

em conta as encomendas dos clientes da empresa (-) e compara-as com o inventário que a empresa 

detém (+), este inventário divide-se em inventário presente fisicamente nas instalações da empresa e 

o inventário em transito dos fornecedores para a mesma. 

Net Flow 

 𝑁𝑒𝑡 𝐹𝑙𝑜𝑤 = 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 + 𝐸𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜 − 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 
(5) 

Onde: 

• Stock-expressa o inventário detido pela empresa nas suas instalações, 

• Encomendado-expressa as encomendas feitas aos fornecedores, encomendas estas 

que podem estar em trânsito ou em fase de produção ainda, são as encomendas já 

efetuadas, 

• Vendas Esperadas-expressa as encomendas efetuadas pelos clientes da empresa. 

Com a aplicação desta equação em cada um dos DPs criados ao longo do BOM a empresa tem 

conhecimento de como se encontra a nível de inventário, sabe que artigos estão em risco de não 

cumprir as encomendas ou se está numa posição em que tem demasiado capital investido em 

inventário face às encomendas registadas.  

De forma a expor de uma forma mais clara este processo recorre-se ao Artigo X, artigo criado nesta 

dissertação apenas com caracter explicativo e apresentado já em outras secções da mesma. Na Tabela 

7 são apresentadas as quantidades nos vários tipos de inventário deste artigo, e no Gráfico 3 os seus 

Níveis de Segurança, no entanto neste gráfico são apresentados três limites que são úteis para 

interpretar o resultado proveniente da aplicação da equação de Net Flow, estes limites são o Top of 

Red (TOR) que é o valor que separa o Nível vermelho do Amarelo, é igual à quantidade do Nível 

vermelho, para o Artigo X é de 600uniddes; o Top of Yellow (TOY) que é o limite entre o Nível Verde e 

o Amarelo, o seu valor é igual à soma das quantidades do Nível Vermelho com as do Nível Amarelo, 

no exemplo do Artigo X são 900 unidades; e por fim o Top of Green (TOG) que é o valor máximo e 

corresponde à soma de todas as unidades calculadas para o Artigo X é de 1200 unidades. 
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Tabela 7 - - Inventários do Artigo X 

Inventário Unidades 

Encomendado 750 

Stock 200 

Vendas Esperadas 150 

 

 

 

Gráfico 3 - Níveis de Segurança do Artigo X (TOG, TOY, TOR) 

 

Ao aplicar a equação de Net Flow aos inventários do Artigo X obtém-se o valor de 800 unidades 

(200+750-150) e como se pode observar no Gráfico 4 esta posição está abaixo do TOY, neste caso é 

recomendado que se faça uma encomenda deste artigo e a quantidade a encomendar é dada pela 

seguinte equação: 

Quantidade a Encomendar 

 𝐸𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟 = 𝑇𝑂𝐺 − 𝑁𝑒𝑡 𝐹𝑙𝑜𝑤 
(6) 

Onde: 

• TOG-é o valor somado de todas as quantidades dos níveis e segurança do artigo em 

análise, 

• Net Flow – o valor que avalia a posição de inventário em relação às vendas previstas 

para um determinado período de tempo, no caso em estudo é um trimestre. 

No caso do Artigo X terá de se fazer uma encomenda de 400 unidades (1200-800). 
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Gráfico 4 – Posição de Net Flow do Artigo X 

 

Os autores da metodologia defendem uma atualização diária destes parâmetros, este período de tempo 

torna-se vantajoso e eficaz para empresas com volumes de produção muito elevados, no caso da 

empresa em estudo na dissertação é feito trimestralmente uma vez que o planeamento de produção e 

de vendas acompanha esse ciclo. 

Execução colaborativa e visível  

Neste último ponto da implementação como o nome indica é o ponto da execução e aqui serão criados 

os alertas necessários para manter a funcionar a produção de forma eficiente (Ptak & Smith, 2016). 

Estes alertas fazem parte de um sistema de regras que tem o objetivo de integrar os departamentos 

envolvidos direta ou indiretamente na produção (Ihme, 2015), estes alertas estão ligados diretamente 

aos Buffers e aos seus níveis, mencionados nas secções anteriores, caso um destes níveis chegue a 

um certo limite um alerta deverá ser gerado para cumprir o que está estipulado nesse perfil, este alerta 

deverá ser idealizado de forma a que seja possível uma interpretação rápida e eficaz do mesmo. 

Neste ponto as características dos níveis de segurança alteram-se um pouco, uma vez que o Nível 

Amarelo passa a assumir as características do Nível Verde e o Nível Vermelho é dividido em dois 

Níveis, a metade superior assume as características do Nível Amarelo e a metade inferior permanece 

com as mesmas características do Nível Vermelho. No Gráfico 5 é possível observar os Três Níveis do 

Artigo X, o Nível Verde com 300 unidades, o Nível Amarelo com 300 unidades e o Nível Vermelho com 

600 unidades. No Gráfico 6 o Nível Verde desaparece e é substituído pelo Nivel Amarelo de 300 

unidades, enquanto que o Nível Vermelho se divide em dois, a primeira metade é o NOVO Nível 

Amarelo com as mesmas 300 unidades e o novo Nível Vermelho, que corresponde a apenas 300 

unidades também, estas são a primeira metade do Nível Vermelho apresentado no Gráfico 5. 
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Gráfico 5 - Níveis de Segurança Artigo X 

planeados 

 

 

Gráfico 6 -Níveis de Segurança Artigo X operacionais 
 

 

Estes alertas são divididos em: 

• Alertas de Buffer – este alerta é gerado quando a quantidade presente em armazém de 

um artigo fica abaixo da metade inferior do Nível Vermelho, 

• Alertas de Sincronização – este alerta aplica-se a artigos diretamente relacionados com 

os artigos estratégicos, como a matéria-prima para produzi-los por exemplo, assim 

quando as unidades reduzidas de um artigo estratégico fazem soar um alerta a empresa 

sabe o que deve encomendar para evitar que este artigo, ou os seus dependentes, se 

encontrem em situação de stock-out. 

A Execução visível e colaborativa é o único ponto de caracter operacional, dá a informação à empresa 

sobre qual dos artigos deve concentrar as suas atividades de modo a evitar stock-outs por exemplo. 

Ao contrário do Planeamento Demand Driven em que se prioriza a questão de planeamento, o ponto 

de Execução colaborativa e visível prioriza os artigos segundo a quantidade presente efetivamente nos 

armazéns da empresa. 
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3.6. Escolha da metodologia a aplicar 

Após revisão da literatura das metodologias de gestão e planeamento de produção analisadas nas 

secções desta dissertação, pode ser feita a seleção daquela que mais é apropriada para a resolução 

do problema em estudo para o desenvolvimento desta dissertação.  

Para esta escolha são tidas em conta as características do mercado e da empresa em estudo, a 

ADESS-AG, uma vez que estas características são determinantes para a implementação com sucesso 

de uma destas metodologias de planeamento e gestão da produção. 

Apesar das limitações apresentadas na secção 3.2 a metodologia MRP ainda é amplamente utilizada 

nos dias de hoje no mundo fabril, especialmente nas empresas que funcionam num sistema Make-to-

Stock, onde se caracterizam os grandes volumes de produção sem grandes alterações de 

características consoante o mercado onde se explora o produto, exemplo disso são os produtos ditos 

standard, parafusaria por exemplo, as suas grandes características não se alteram significativamente 

se alterar o mercado alvo.(Danne & Dangelmaier, 2009) 

Com o que foi apresentado na secção dedicada à metodologia MRP conclui-se que esta é uma 

metodologia que traz vantagens a empresas que tenham estratégias Push, empresas que operam em 

modo Make-to-Stock, estratégia ideal para produtos de baixo valor, e pouco complexos. (Kortabarria et 

al., 2018; Wang, Gong, & Wang, 2017) 

Outro parâmetro influente no sucesso da implementação da metodologia MRP nas empresas é o seu 

tamanho, os casos de sucesso em empresas de tamanho médio ou pequeno são muito baixo, uma das 

razões para este insucesso é a falta de informação, no sentido em que as empresas médias e pequenas 

muitas vezes não têm os recursos necessários para monitorizar o inventário de uma forma fidedigna 

ou até de construir uma BOM sólida e completa.(Petroni, 2002).  

Sendo a ADESS-AG composta por uma equipa com menos de dez funcionários, é categorizada como 

uma empresa pequena. Na empresa em estudo a monitorização do inventário é feita de forma 

ineficiente e sendo o seu principal produto complexo, e com constantes atualizações, conclui-se que a 

metodologia MRP não é adequada para implementar e não será estudada de forma mais aprofundada 

para solucionar o problema apresentado em secção anterior desta dissertação. Outro fator 

preponderante nesta decisão é o facto da metodologia MRP ser uma estratégia melhor implementada 

em empresas que operem em modo Make-to-Stock, no caso da ADESS-AG é aplicada uma estratégia 

Make-to-Order. 

As vantagens tangíveis da metodologia TOC, como referidas na secção 3.3 desta dissertação, são 

essenciais para uma empresa tornar a sua linha de produção mais eficiente, e a empresa ao 

implementar esta metodologia aos seus outros departamentos poderá tornar-se mais competitiva, com 

a redução de inventário irá reduzir os custos agregados a este e com a redução do seu Lead Time irá 

tornar-se mais atrativa para os seus clientes. (Watson et al., 2007). A implementação desta metodologia 

poderá trazer também vantagens intangíveis para a empresa que a aplica, uma melhoria na motivação 
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dos funcionários que poderá levar a um aumento de produtividade, redução do stress, um aumento do 

espírito de equipa e aumento da qualidade dos produtos e satisfação dos clientes. (Mabin & 

Balderstone, 2003) 

Sendo esta uma metodologia focada nas restrições dos sistemas, apenas necessita de informação 

relativamente às mesmas, assim ao comparar diretamente a metodologia MRP e a filosofia TOC irá 

necessitar de menor quantidade de informação (Gupta & Snyder, 2009). E na empresa em estudo foi 

observado que a monitorização e o tratamento de informação relativa à produção e ao inventário são 

feitos de forma pouco eficaz, muito devido à dimensão da empresa e à escassez de recursos humanos. 

Outro facto importante no sucesso da implementação da filosofia TOC, o principal obstáculo são os 

paradigmas do mercado, da empresa e dos próprios funcionários(de Colvenaer, Maes, & Gelders, 

1992), na empresa em estudo foi observado que a direção se baseia em alguns paradigmas em relação 

à gestão da produção, dos quais o mais vincado é o de que só se está a trabalhar e a produzir bem 

quando todos os recursos estão ocupados a 100%. tendo sido observado na empresa que a premissa 

de que se os recursos estiverem sempre ocupados é algo benéfico para a mesma, ou seja se as 

máquinas e os funcionários estiverem sempre ocupados estão a produzir algo que se poderá traduzir 

em receita para a empresa, e este paradigma não se enquadra na filosofia TOC. Assim, a 

implementação desta filosofia na empresa não irá ter o sucesso esperado, mesmo que as vantagens 

desta metodologia sejam os objetivos da empresa com a resolução do problema em estudo nesta 

dissertação. 

A Produção Lean é a mais conhecida metodologia de gestão de produção, sendo já estudada há 

algumas décadas e implementada na indústria em larga escala, a metodologia apenas tem sucesso 

em empresas, e fábricas, de tamanho considerável, muito devido aos recursos que são necessários 

aplicar na implementação da Produção Lean (Shah & Ward, 2007). A ADESS-AG é uma empresa com 

menos de dez funcionários e um volume de produção muito baixo para implementar uma metodologia 

tão complexa como a Produção Lean, uma empresa considerada mais pequena não terá os mesmos 

recursos para implementar um sistema assim no seu processo de produção, seja recurso humano seja 

financeiro ou até mesmo capacidade de negociação com os seus fornecedores. Com isto, e sendo a 

empresa em estudo na dissertação uma empresa pequena, com um volume de produção muito baixo, 

implementar um sistema Lean na sua cadeia de produção poderá ser uma medida que não trará os 

benefícios esperados. 

Sendo a DDMRP uma metodologia criada recentemente, não existe uma grande quantidade de artigos 

científicos sobre a utilização da mesma, no entanto há uma série de relatórios disponíveis no Demand 

Driven Institute, órgão responsável pela divulgação da metodologia, onde empresas líderes mundiais 

nos seus sectores apresentam os benefícios da implementação do DDMRP nas suas cadeias (2019), 

exemplos disso são a fábrica da Michelin em Valladolid onde se registou uma melhoria significativa da 

resposta às necessidades dos seus clientes, e uma franca melhoria na comunicação entre a fábrica e 

a sede da empresa, foram ainda capazes de atingir um Service Level de 100% (Varela, 2016). Outro 

exemplo das vantagens da implementação desta metodologia é o caso da MOOG, uma empresa 

especializada em sistemas de controlo para aeronáutica e desporto automóvel, já utilizada como 
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exemplo em secções anteriores desta dissertação, esta empresa implementou a metodologia DDMRP 

numa das suas fábricas e registou melhorias significativas no Lead Time e na redução de inventário 

(Jordan, 2018).  

Uma das vantagens que esta metodologia apresenta em relação à MRP é a capacidade que dá à 

empresa de operar em modo Pull, e por isso tem uma melhor capacidade de adaptação a variações da 

procura, reduzindo assim o efeito Bullwhip (Miclo, Fontanili, Lauras, Lamothe, & Milian, n.d.). Outra 

vantagem apresentada em relação à metodologia MRP é a redução dos níveis de inventário (Shofa, 

Moeis, & Restiana, 2018), mesmo sendo incentivado o posicionamento de inventário em várias etapas 

da cadeia de produção. Com isto, não foram encontrados indícios de que a dimensão da empresa, a 

complexidade ou o nível de maturação do produto, como também a idade e experiência dos 

funcionários e dos gestores da empresa tenham influência no sucesso da implementação da 

metodologia DDMRP numa empresa, como se refere nos pontos anteriores ao analisar outras 

metodologias. Sendo a empresa em estudo nesta dissertação uma empresa pequena, com menos de 

dez funcionários, e um volume de produção baixo, o estudo de implementação desta metodologia 

parece adequado e coincidente com os objetivos para os futuros anos da ADESS-AG. 

 

3.7. Conclusões do capítulo 

Uma vez que um dos objetivos deste capítulo é a escolha de uma metodologia de planeamento e gestão 

da produção para ser feito um estudo de implementação na ADESS-AG de modo a poder melhorar o 

seu processo de construção e montagem do seu protótipo ADESS AD03, a revisão da literatura 

apresentada neste capítulo foca-se nas características das metodologias de gestão da produção como 

a Material Requirements Planning, Teoria das Restrições, Produção Lean e Demand Driven Material 

Requirements Planning, bem como das vantagens que a implementação de cada uma destas 

metodologias traz para as empresas. 

Conclui-se que a melhor metodologia para aplicar neste caso é a Demand Driven Material Requiremtns 

Planning, que deriva diretamente das outras apresentadas nesta dissertação. No próximo capítulo será 

apresentada uma proposta de como a implementação desta metodologia deverá ser efetuada na 

empresa.  
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4. Desenvolvimento e aplicação da metodologia DDMRP  

Nesta secção é analisado o BOM do Chassis, como dito anteriormente é o sistema mais importante na 

montagem do protótipo devido à sua função e à sua complexidade. Para ter um Chassis completo tem 

de se preparar e montar outros subsistemas e artigos. O BOM (simplificado) do Chassis é apresentado 

na Tabela 8, nesta tabela podem observar-se os artigos e subsistemas necessários para completar o 

Chassis, as quantidades necessárias e códigos internos que os identificam.  

Os códigos AD03-C sucedidos de números indicam que é apenas um componente pertencente a algum 

Sistema, ou um subsistema. Este componente pode ser comprado, produzido ou finalizado nas 

instalações na ADESS-AG, estes componentes podem ser agrupados para formarem os Sistemas, ou 

Subsistemas, identificados com os códigos AD03-A sucedido de números, por exemplo AD03-A213-

0001-00. Para formar estes sistemas, ou subsistemas dependendo da sua complexidade e nível no 

BOM, são necessárias também peças standard as quais se identificam com os próprios códigos dos 

fornecedores, na Tabela 9 é possível observar o código MV817-0003, este código identifica o cinto de 

segurança por exemplo. No anexo A é apresentado o BOM de forma completa, nesta tabela 

apresentam-se diversos sistemas e subsistemas, os quais estão identificados em tons de cinzento. 

Tabela 8 - BOM simplificado do Chassis 

A200-CHASSIS 

Código Nome Qnt/Carro 

AD03-C211-0037-07 MONOCOQUE_MACHINED 1 

AD03-A213-0001-00 SAFETY_CELL 1 

AD03-C210-0003-00 MONOCOQUE_SERVICE_COVER 1 

AD03-C210-0004-01 FUEL_TANK_BULKHEAD 1 

AD03-C210-0002-00 SEAT_SHELL 1 

AD03-C210-0021-00 SEAT_FRONT_SUPPORT 1 

AD03-C210-0001-02 SEAT_REAR_ADDON 1 

AD03-C210-0022-00 SEAT_REAR_ADDON_SPACER 2 

AD02-C210-0013-00 SEAT_BELT_BRACKET_BOTTOM_2 2 

AD02-C210-0014-00 SEAT_BELT_BRACKET_BOTTOM_1 2 

AD02-C210-0015-00 SEAT_BELT_BRACKET_BACK 2 

MV817-0003 HARNESS_MAGNUM_U/L_BLK_6PT_HANS_LMP3 1 

 

4.1. Posicionamento 

4.1.1. Posicionamento Estratégico de Inventário 

Neste ponto analisa-se o BOM de modo a poder criar os denominados Decoupling Points (DP), pontos 

estratégicos ao longo do mesmo onde se irá posicionar o Inventário, e onde se irá gerar informação 

relevante para a cadeia de abastecimento, ao criar estes pontos evidencia-se a fronteira entre a parte 

da Cadeia que funciona em Push e a que funciona em modo Pull. 
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Na ADESS-AG, o departamento comercial trata das compras e das vendas em simultâneo, de forma a 

poder responder a questões como “o que encomendar?”, “que quantidades?” e “quando encomendar?” 

de acordo com a procura. É uma boa maneira para tentar reduzir a quantidade de inventário, no entanto 

se não existir uma boa comunicação com o departamento de produção podem surgir vários problemas, 

como por exemplo excesso de inventário de um artigo e falta de inventário de outro artigo e isso pode 

comprometer os tempos de entrega, muitas das vezes este problema de excesso de inventário deve-

se ao efeito Bullwhip, e até ao momento a empresa não se refugia em nenhuma teoria para diminuir 

este efeito. 

Como dito anteriormente, o sistema principal em estudo é o Chassis, denominado por AD03-A200, este 

produto, como o seu código interno indica, é um sistema formado por vários subsistemas e outros 

componentes, como se pode observar pela Figura 22, o estudo da implementação da metodologia irá 

incidir sobre estes artigos especificamente, no anexo B é apresentado o esquema completo deste 

sistema e dos seus subsistemas. 

 

 

Figura 20 - Esquema AD03-A200 CHASSIS (simplificado) 

 

 

Aplicação dos Fatores estratégicos 

Através de uma análise de seis fatores estratégicos será possível determinar onde devem ser 

colocados os DPs, pontos estratégicos colocados ao longo do processo de maneira a poder garantir 

um fluxo ininterrupto de artigos e informação ao longo da cadeia de abastecimento. Para tal, irá ser 

analisado o BOM completo do Chassis, o qual é apresentado no Anexo 1  

Os seis fatores estratégicos são: 

• Tempo de tolerância do cliente 

Este é o tempo que o cliente está disposto a esperar até trocar de fornecedor. 
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No mercado no qual a ADESS-AG opera os seus clientes pretendem ter o seu produto no espaço de 

semanas, numa reunião foi dito que neste momento o tempo de montagem de um protótipo dura cerca 

de 7 semanas, este tempo de entrega é demasiado alto para os padrões do mercado, e é resultado de 

um mau planeamento e de uma gestão de stock muito pouco eficaz, para desenvolver este modelo irá 

ser assumido um tempo de entrega de 5 semanas (25 dias) para o protótipo completo, o que obriga a 

que o sistema em estudo nesta dissertação tenha um tempo de entrega no máximo de 2 semanas (10 

dias). No entanto, é conveniente salientar que a ADESS-AG não disponibiliza apenas o protótipo 

ADESS-AD03 como produto final, alguns dos seus componentes são também vendidos em separado 

o que implica que sejam criados mais DPs ao longo da BOM, uma vez que nos casos em que o cliente 

apenas adquire um destes componentes o fator do tempo de tolerância é de apenas uma semana, 

exemplos disso nesta dissertação são a Rollcage, o Seat shell (Banco) ou o Headrest. 

 

• Lead time do mercado potencial 

Este é o Lead Time (LT) que se deve atingir de forma a conquistar novos clientes, ao diminuir 

o Lead Time a empresa poderá aumentar o preço do produto em questão, no entanto essa 

opção não é possível devido às normas do mercado.  

Para analisar o LT do mercado potencial tem de se analisar os concorrentes da ADESS-AG, e como 

dito anteriormente há três concorrentes diretos a Ginetta, a Norma e a Ligier, esta última é a que tem a 

maior quota de mercado dos LMP3s. Assim sendo, o LT potencial de mercado é definido igual ao tempo 

de tolerância do cliente, e como dito anteriormente é de 5 semanas. 

 

• Horizonte de encomendas 

O Horizonte das encomendas é o período de tempo em que se tem conhecimento efetivo das 

encomendas. 

No caso em estudo, e muito devido ao dinamismo do mercado as encomendas de um protótipo são 

feitas geralmente no primeiro e no último trimestre do ano, uma vez que os maiores componentes para 

a categoria nas quais o AD03 está homologado a participar começam em abril e estendem-se até 

outubro. 

 

• Variabilidade Externa 

Esta Variabilidade Externa divide-se na variabilidade introduzida pelos fornecedores, por 

incumprimento das datas de entrega ou peças não-conforme por exemplo, e na variabilidade 

introduzida pelos clientes. 
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Como dito em cima, e no mercado onde a ADESS-AG opera a variabilidade por parte dos clientes é 

muito significativa. Os fornecedores com que a empresa trabalha, neste momento maioritariamente 

portugueses, não apresentam variabilidade significativa, apenas se irá ter em consideração em artigos 

estratégicos. 

 

• Alavancagem e flexibilidade do inventário: 

São os pontos no BOM e na cadeia de distribuição que permitem a criação de inventário que 

ofereça as melhores opções para a empresa na redução do LT e de custos. 

Este fator não é relevante para a realidade da ADESS-AG, uma vez que o volume de produção é muito 

baixo para que seja vantajoso à empresa comprar materiais em grande volume de forma a obter preços 

de compra mais baixos. 

• Proteção de operações críticas: 

São as operações onde existe uma capacidade limitada, onde a qualidade do produto final 

pode ser afetada e onde pode ser criada variabilidade no sistema. 

Na empresa em estudo, os recursos humanos especializados alocados à montagem e construção são 

muito limitados, nesse sentido os DP serão posicionados estrategicamente para proteger algumas 

operações que consumam mais tempo. 

 

Como dito anteriormente o BOM completo é apresentado em anexo, nas figuras seguintes é possível 

observar o posicionamento de alguns DPs de modo a explicar o raciocínio tomado tendo em conta os 

seis fatores apresentados nos pontos acima, o esquema completo com a aplicação dos Decoupling 

Poitns é apresentado no anexo C. Outro conceito importante apresentar é o Decoupled Lead Time 

(DCLT), este DCLT é o Lead Time definido pelo Lead Time acumulado das várias peças sem Decouping 

points (George, 2018). 

Na Figura 23 é apresentado o esquema do artigo AD03-A210-0005-00, o qual é um sistema composto 

por três componentes, os quais são unidos através de uma operação de bonding para formar uma peça 

única, bonding é uma operação que consiste criar uma peçla única através da junção de várias peças 

com um componente ligante estrutural, esta operação tem a duração de 24h uma vez que a o 

componente ligante tem um tempo de cura de cerca de 24h. Sendo que o componente AD03-C210-

0006-00 tem um Lead Time de 8 dias, o mais longo dos três componentes, para finalizar o sistema 

AD03-A210-0005-00 são necessários 9 dias, se a empresa não criar stock para os componentes 

individuais. Ao aplicar a metodologia DDMRP o mesmo sistema tem o seu Lead Time comprimido para 

apenas 1 dia, o qual é apresentado na Figura 24, ao aplicar os seis fatores estratégicos se cria 

inventário para os componentes e caso seja efetuada uma encomenda por parte de um cliente apenas 

será necessário efetuar a operação de bonding que dura 24h (1dia). 
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Na Figura 23 é possível observar O BOM para o artigo AD-A210-0005-00, este artigo é denominado 

por Headrest e é composto por três peças, para o completar é necessária uma operação de Bonding, 

operação com o intuito de juntar as três peças numa só através de um processo de colagem estrutural. 

Este artigo sem os DPs tem um LT de 9 dias, com a introdução dos DP tem um DCLT de 1 dia, como 

é possível observar na Figura 24 pela seta vermelha. Este DCL é possível devido à criação dos DPs 

na BOM deste artigo, que faz parte da BOM do Chassis, são colocados dois DPs para proteger as 

quantidades dos artigos AD03-C210-0006-00 e AD03-C210-0007-01 devido ao seu LT, de 8 e 6 dias 

respetivamente, já o artigo AD03-C210-0005-00 tem um LT de 6 dias no entanto não tem um DP 

associado, uma vez que este artigo tem de ser finalizado nas instalações da ADESS-AG, este artigo 

quando chega ás instalações da empresa sofre uma operação de trimming, esta é uma operação que 

consiste em cortar a peça de carbono na medida exata, como dito anteriormente certas operações 

precisam de ser protegidas e nesse sentido é colocado um DP após a operação de trimming para se 

controlarem as quantidades das peças finais a introduzir no processo de montagem e não a quantidade 

das peças por finalizar vindas de um fornecedor. 

 

 

Figura 21 - Esquema do Headrest. 

 

 

Figura 22 - Esquema do Headrest, com DPs 
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Na Figura 25 é possível observar o esquema do Headrest Lateral Esquerdo com um LT um pouco 

superior a 9 dias, mesmo sendo composto por mais peças do que o Headrest apresentado em cima o 

LT é igual, uma vez que a peça com o maior LT são 8 dias, a operação para finalizar a peça é de 1 dia 

e no final as peças têm de ser aparafusadas uma operação que dura 15min. 

 

 

Figura 23 - Esquema do Headrest lateral esquerdo. 

 

Na figura 26 apresentam-se os DPs colocados estrategicamente na BOM do artigo AD03-A210-007-

00, totalizando um Lead Time de dois dias e meio como se pode observar pelo caminho a vermelho, 

este é o período de tempo mais longo para finalizar a peça, este caminho a vermelho encontra sem 

proteção dos DPs uma vez que ao aplicar os fatores estratégicos se conclui que estes componentes 

não têm relevância estratégica na criação de inventário. O quadrado com as letras maiúsculas MP 

representa a matéria-prima para produzir as peças AD03-W210-0008-00, AD03-W210-0009-00 e 

AD03-W210-0010-00 que para formar cada uma destas tem de ser cortada na medida certa e 

maquinada, esta ultima operação é a única que tem um DP para a controlar uma vez que devido à 

quantidade necessária e ao tempo para produzir uma peça, esta é considerada uma operação de risco. 

De salientar que a matéria-prima utilizada para produzir estas três peças não é a mesma, aqui é 

representada como sendo a mesma devido ao caracter confidencial desta dissertação. 

 

Figura 24 - Esquema do Headrest lateral esquerdo, com DPs  
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O Chassis tem um LT de 29 dias como se pode observar na Tabela 9, devido ao LT do Monocoque, 

com o código AD03-A200, que é de 25 dias. Esta peça após chegar à ADESS-AG é preparada durante 

cerca de dois dias, nos quais são realizadas operações de preparação de superfícies, roscagem e de 

acabamento para ser considerado peça final. É sugerido que se crie um DP para se poder controlar as 

quantidades deste artigo, uma vez que o fornecedor acrescenta muita variabilidade ao processo devido 

aos tempos de entrega e às condições que a peça chega às instalações, e muitas vezes nesses casos 

são os operadores da ADESS-AG que realizam as operações de reparação, aumentando assim o custo 

para a empresa e o LT da peça, no Anexo-D. 

Tabela 9 - Lead Times do sistema Chassis 

Código Qnt/prot 
PLT 

(Dias) 

Operação 

Interna 

MLT 

(Dias) 

CLT 

(Dias) 

AD03-A200 1 27 A 2 29 

Código Qnt/prot 
PLT 

(Dias) 

Operação 

Interna 

MLT 

(Dias) 

CLT 

(Dias) 

AD03-C211-0037-07 1 25 Pr. 2 27 

AD03-A213-0001-00 1 9 G 1 10 

AD03-C210-0003-00 1 2   2 

AD03-C210-0004-01 1 9   9 

AD03-C210-0002-00 1 4   4 

AD03-C210-0021-00 1 2   2 

AD03-C210-0001-02 1 2   2 

AD03-C210-0022-00 2 2 M 0,06 2,12 

AD02-C210-0013-00 2 9   9 

AD02-C210-0014-00 2 9   9 

AD02-C210-0015-00 2 9   9 

MV817-0003 1 7   7 

 

Sendo esta peça responsável por cerca de 10% do custo total de produção do protótipo, e tem um LT 

muito extenso de 25 dias, sugere-se a criação de um protocolo com o fornecedor com a finalidade de 

criar condições para que se possam visitar as suas instalações para se poder controlar o seu processo 

de fabrico e agir dentro do tempo necessário caso algum problema ocorra.  

Na Figura 27 é possível observar o DCLT do Chassis, com a aplicação estratégica dos DPs foi possível 

reduzir o tempo de produção de 29 dias para apenas seis dias e meio, o esquema completo com todas 

as sugestões de DPs é apresentado no anexo A3. 

 



 

46 

 

Figura 25 – Pormenor da estrutura do Chassis sem protecção (a vermelho) 

 

É oportuno frisar, que o DCLT do Chassis (seis dias e meio) é inferior ao tempo disponível para produzir 

este sistema (10 dias) isto deve-se ao facto de alguns dos seus componentes serem comercializados 

ao longo de todo o ano com um horizonte de encomendas e um tempo de tolerância muito reduzido 

inferior por vezes a 5 dias, por exemplo a Rollcage ou um Headrest assim como outros componentes 

mais simples, esta capacidade de entrega quase imediata a equipas em corrida é uma boa 

oportunidade para a empresa em estudo poder alargar a sua quota de mercado conquistando novos 

clientes. 

 

4.2. Proteção 

4.2.1. Níveis e perfis dos Stocks de Segurança 

O segundo ponto na implementação do modelo DDMRP na empresa passa por calcular o inventário 

necessário em cada ponto de modo a que se consiga absorver a variabilidade da cadeia, variabilidade 

introduzida pelos clientes como pelos fornecedores e até alguma interna. Os inventários de segurança 

estão divididos em três níveis: o verde, amarelo e vermelho. 

Como dito anteriormente para calcular cada um dos níveis a empresa tem de aplicar certas equações 

e tomar algumas considerações. Para o cálculo do Nível Verde existem três opções, a primeira opção 

tem em conta um ciclo de encomendas em que se deve encomendar uma certa quantidade de artigos 

num ciclo de dias, semanas ou meses por exemplo, esta opção não será tida em conta no contexto da 

empresa em estudo nesta dissertação uma vez que o volume de produção não é suficiente. Resta 

então à ADESS-AG apurar os níveis de segurança dos seus artigos de acordo com a equação que tem 

em conta o fator do Lead Time, o LTF, e a quantidade mínima de encomenda.  
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Na Tabela 9 são apresentados os fatores que avaliam o Lead Time e a Variabilidade de cada artigo, 

no ponto seguinte são atribuídos aos artigos cada um destes valores. Os valores de cada categoria de 

Lead Time são atribuídos de uma forma decrescente, ou seja, quão maior for o Lead Time menor será 

o valor do LTF associado, isto acontece uma vez que a metodologia DDMRP defende uma maior 

frequência de encomendas com quantidades menores em vez de encomendas de maior volume com 

menor frequência. 

Tabela 10 - Valores de LTF e VF 

Fator Categoria Valor 

LTF (fator do Lead Time) 

Muito Longo > 9 dias 0,25 

Longo 6 a 9 dias 0,5 

Médio 4 a 6 dias 0,75 

Curto 0 a 4 dias 1 

VF (fator da variabilidade) 

Alta 1 

Média 0,75 

Baixa 0,5 

Muito Biaxa 0,25 

 

Aplicação dos Níveis de segurança 

 

Para se poder calcular de forma eficaz os níveis de segurança tem de se avaliar cada artigo de acordo 

com a sua categoria, estes podem ser fabricados pela ADESS-AG com os seus próprios recursos, os 

artigos podem ser comprados diretamente aos fornecedores ou podem ser comprados em estado pré-

final aos fornecedores e finalizados nas instalações da ADESS-AG. Tem de se ter em conta as 

quantidades necessárias de cada artigo e, tem de se conhecer o Lead Time de cada artigo, e a este 

Lead Time tem de te associar um Fator de Lead Time (LFT), por ultimo é preciso ter em conta a 

variabilidade associada a cada artigo, e a esta variabilidade é necessário atribuir um factor que a 

quantifique, este fator é denominado por Variability Factor (VF). 

Nas tabelas 11, 12 e 13 são apresentados os artigos de acordo com a sua categoria, os que são 

comprados (C), os que são produzidos pela própria empresa (P) e os que são finalizados nas 

instalações da empresa (F), respectivamente. 

Um dado que é preciso ter em conta no cálculo dos níveis de segurança é a utilização média diária, do 

inglês Average Daily Usage (ADU), nesta dissertação e dado o volume de produção reduzido é tido em 

conta o uso trimestral médio passando o fator a denominar-se AQU (Average Quarterly Usage), como 

dito anteriormente a empresa em estudo quer aumentar a sua capacidade de produção para 12 

protótipos por  ano e sendo o seu o planeamento feito a cada trimestre, os cálculos de AQU são assim 

dados pela seguinte equação: 

  



 

48 

Cálculo da AQU 

 
𝐴𝑄𝑈 =

𝑁º𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑡ó𝑡𝑖𝑝𝑜𝑠/𝑇𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 × 𝑄𝑛𝑡/𝑃𝑟𝑜𝑡ó𝑡𝑖𝑝𝑜

4
 (7) 

Onde: 

• Nºde Protótipos/Trimestre – expressa o número de protótipos planeados produzir para o 

trimestre em causa. Para o caso em estudo nesta dissertação assume-se que o Número 

de Protótipos a construir num trimestre é igual a três, 

• Qnt/Protótipo – quantidade necessária do sistema, ou artigo para contruir um protótipo 

completo. 

 

Artigos Comprados 

Neste ponto são apresentados os artigos comprados pela ADESS-AG ao exterior. Nesta categoria 

incluem-se os artigos que a empresa encomenda aos seus fornecedores e que chegam finalizados às 

suas instalações, estes artigos são: artigos standard; artigos de segurança e artigos desenhados pelos 

engenheiros da ADESS-AG. 

Na Tabela 11 apresentam-se os artigos, as suas quantidades necessárias por trimestre e os fatores 

que os definem como o DCLT, o AQU e os fatores que traduzem o Lead Time (LTF) e a Variabilidade 

(VF). 
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Tabela 11 - Níveis de Segurança dos Artigos comprados 

Código Qnt/Trimestre DCLT AQU LTF VF 
Nv 

Vermelho 

Nv 

Amarelo 

Nv 

Verde 

AD03-C210-0004-01 3 9 0,75 0,25 1 4 7 2 

AD02-C210-0013-00 11 9 3,00 0,25 1 22 43 11 

AD02-C210-0014-00 15 9 3,00 0,25 1 22 43 11 

AD02-C210-0015-00 15 9 1,50 0,25 1 12 23 6 

99099 8 7 0,75 0,5 0,25 7 11 6 

99100 3 7 0,75 0,5 0,25 7 11 6 

AD03-C210-0006-00 6 8 0,75 0,5 1 6 6 3 

AD03-C210-0007-01 6 8 0,75 0,75 1 12 8 6 

AD03-C210-0011-00 3 8 0,75 0,75 0,5 7 6 5 

AD03-C210-0013-00 3 8 0,75 0,75 1 12 8 6 

AD03-W213-0001-00 4 6 0,75 0,75 1 7 5 4 

AD03-W213-0002-00 3 6 0,75 0,75 1 7 5 4 

AD03-W213-0003-00 3 6 0,75 0,75 1 7 5 4 

AD03-W213-0004-00 4 6 0,75 0,75 1 7 5 4 

AD03-W213-0005-00 3 6 0,75 0,75 1 7 5 4 

AD03-W213-0006-00 3 6 0,75 0,75 1 7 5 4 

AD03-W213-0007-00 3 6 0,75 0,75 1 7 5 4 

AD03-W213-0008-00 3 6 0,75 0,75 1 7 5 4 

AD03-W213-0009-00 3 6 0,75 0,75 1 7 5 4 

AD03-W213-0010-00 3 6 0,75 0,75 1 7 5 4 

AD03-W213-0011-00 3 6 0,75 0,75 1 7 5 4 

AD03-W213-0012-00 3 6 0,75 0,75 1 7 5 4 

AD03-W213-0013-00 3 6 0,75 0,75 1 7 5 4 

AD03-W213-0014-00 3 6 0,75 0,75 1 7 5 4 

AD03-W213-0015-00 3 6 0,75 0,75 0,5 6 5 4 

AD03-W213-0016-00 3 6 0,75 0,75 0,5 6 5 4 

AD03-C213-0011-01 3 3,12 3,00 0,75 0,5 11 10 8 

AD03-C213-0023-00 3 4 3,75 1 0,5 23 15 15 

08900-B0500X08 3 5 1,50 0,75 1 12 8 6 

 

Após observar a Tabela 11, conclui-se que os valores calculados para os níveis de segurança são 

demasiado conservadores como tal, na ferramenta Excel são criadas três colunas que permitem aos 

funcionários ajustar os níveis de segurança e ajustá-los de uma forma mais eficaz às necessidades da 

empresa, estes valores manipulados pelo funcionário são apresentados na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Níveis de Segurança ajustados dos Artigos comprados 

Código Qnt/Trimestre DCLT AQU LTF VF 
Nv 

Vermelho 

Nv 

Amarelo 

Nv 

Verde 

AD03-C210-0004-01 3 9 0,75 0,25 1 1 1 1 

AD02-C210-0013-00 12 9 3,00 0,25 1 10 6 6 

AD02-C210-0014-00 12 9 3,00 0,25 1 12 6 6 

AD02-C210-0015-00 6 9 1,50 0,25 1 7 3 4 

99099 3 7 0,75 0,5 1 3 2 1 

99100 3 7 0,75 0,5 1 3 2 1 

AD03-C210-0006-00 3 8 0,75 0,5 1 3 2 1 

AD03-C210-0007-01 3 8 0,75 0,75 1 5 2 1 

AD03-C210-0011-00 3 8 0,75 0,75 1 5 2 1 

AD03-C210-0013-00 3 8 0,75 0,75 1 5 2 1 

AD03-W213-0001-00 3 6 0,75 0,75 0,75 3 1 1 

AD03-W213-0002-00 3 6 0,75 0,75 0,75 3 1 1 

AD03-W213-0003-00 3 6 0,75 0,75 0,75 3 1 1 

AD03-W213-0004-00 3 6 0,75 0,75 0,75 3 1 1 

AD03-W213-0005-00 3 6 0,75 0,75 0,75 3 1 1 

AD03-W213-0006-00 3 6 0,75 0,75 0,75 3 1 1 

AD03-W213-0007-00 3 6 0,75 0,75 0,75 3 1 1 

AD03-W213-0008-00 3 6 0,75 0,75 0,75 3 1 1 

AD03-W213-0009-00 3 6 0,75 0,75 0,75 3 1 1 

AD03-W213-0010-00 3 6 0,75 0,75 0,75 3 1 1 

AD03-W213-0011-00 3 6 0,75 0,75 0,75 3 1 1 

AD03-W213-0012-00 3 6 0,75 0,75 0,75 3 1 1 

AD03-W213-0013-00 3 6 0,75 0,75 0,75 3 1 1 

AD03-W213-0014-00 3 6 0,75 0,75 0,75 3 1 1 

AD03-W213-0015-00 3 6 0,75 0,75 0,5 3 1 1 

AD03-W213-0016-00 3 6 0,75 0,75 0,5 3 1 1 

AD03-C213-0011-01 12 3,12 3,00 0,75 0,5 10 5 4 

AD03-C213-0023-00 15 4 3,75 1 0,5 15 5 5 

08900-B0500X08 6 5 1,50 0,75 1 6 2 2 

 

No Gráfico 5 apresentam-se as quantidades dos níveis de segurança dos artigos comprados, estes 

resultados são obtidos pela aplicação direta das equações na ferramenta criada em Excel e pela 

manipulação dos próprios níveis para uma melhor adaptação à procura. 



 

51 

 

Gráfico 7 - Níveis de Segurança dos artigos comprados (ajustados) 

 

Artigos Produzidos 

Na Tabela 13 apresentam-se os artigos que são 100% fabricados pela ADESS-AG nas suas 

instalações, estes são obtidos através da transformação da matéria-prima, a qual tem um Lead Time 

entre 2 a 3 dias, dependendo da matéria-prima em questão. 

Tabela 13 - Níveis de Segurança ajustados dos Artigos produzidos 

Código Qnt/Trimestre DCLT AQU LTF VF 
Nv 

Vermelho 

Nv 

Amarelo 

Nv 

Verde 

AD03-C210-0022-00 6 2,12 1,50 1 0,25 4 2 2 

AD03-W213-0025-00 12 3,12 3,00 1 0,5 12 5 5 

AD03-W213-0026-00 48 3,48 12,00 1 0,5 32 17 17 

AD03-W213-0030-00 15 3,15 3,75 1 0,5 18 6 6 

AD03-W213-0031-00 6 3,06 1,50 1 0,5 7 2 2 

AD03-W213-0032-00 6 3,06 1,50 1 0,5 7 2 2 

AD03-C213-0025-00 6 3,04 1,50 1 0,5 7 2 2 

AD03-W210-0009-00 6 2,06 1,50 1 0,5 5 2 2 

 

No Gráfico 6 é possível observar as quantidades dos níveis de segurança calculados para os artigos 

produzidos in-house., estes valores dos níveis de segurança são ajustados pelos funcionários e como 

se pode observar existe uma melhor adaptação às quantidades necessárias por trimestre. 
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Gráfico 8 - Níveis de Segurança dos artigos produzidos (ajustados) 

 

Artigos Finalizados 

Na Tabela 15 apresentam-se os artigos que são finalizados nas instalações da ADESS-AG, antes de 

serem considerados para o processo de construção. O maior destaque vai para o artigo AD03-C210-

0037-07 que é entregue pelo fornecedor em 25 dias e tem um tempo de preparação de 2 dias. 

Tabela 14 - Artigos finalizados 

Código Qnt/Trimestre DCLT AQU LTF VF 
Nv 

Vermelho 

Nv 

Amarelo 

Nv 

Verde 

AD03-C211-0037-07 3 27 0,75 0,25 0,5 1 1 1 

AD03-C210-0005-00 3 6,25 0,75 0,5 1 3 3 2 

AD03-C210-0009-00 3 6,25 0,75 0,75 1 4 3 2 

 

No Gráfico 7 são apresentados os níveis dos stocks de segurança dos produtos finalizados pela 

ADESS-AG, as quantidades destes níveis já se encontram ajustadas às necessidades de produção. 
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Gráfico 9 - Níveis de Segurança dos artigos finalizados (ajustados) 

 

4.2.2. Ajustes Dinâmicos 

Como dito anteriormente, neste ponto a empresa tem de determinar técnicas para monitorizar o 

desempenho dos níveis de segurança dos artigos de modo a poder avaliar os mesmos, estes níveis de 

segurança se não forem ajustados às mudanças da procura perdem a sua eficiência, para tal a empresa 

tem de ter em atenção os parâmetros que influenciam o cálculo dos níveis. Parâmetros como o ADU, 

o qual se refere à utilização diária de cada artigo, o MOQ, que se refere à quantidade mínima de 

encomenda e os DCLTs de cada artigo. 

Neste ponto são apresentadas propostas de como a empresa poderá monitorizar os fatores 

apresentados em cima de modo a melhorar o processo de construção e montagem em estudo nesta 

dissertação. 

Sendo que a empresa planeia as suas vendas por trimestre, e consequentemente a sua produção tem 

de ser planeada dentro do mesmo período de tempo. As três maiores competições onde se encontram 

os potenciais clientes da ADESS-AG são a Michelin Cup, a European LeMans Series e a Asian Lemans 

na Tabela 16 apresentam-se os meses nos quais se registam corridas destes campeonatos, e como 

se pode observar as provas realizam-se durante todo o ano, no entanto a maioria das provas realizam-

se durante o segundo e o terceiro trimestre o que indica que a procura irá ser maior no primeiro e no 

ultimo semestre de cada ano, uma vez que as equipas têm de se preparar para os campeonatos nessa 

altura. 
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Tabela 15 - Calendário das três maiores competições LMP3 

Competição 
1.º trimestre 2.º trimestre 3.º trimestre 4.º trimestre 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Michelin Cup       X X X X   X X     

ELMS       X X   X X X X     

ALMS X X                 X X 

 

Neste momento, na ferramenta em Excel que será posteriormente cedida à empresa os cálculos de 

ADU são simples, a folha de Excel multiplica a quantidade necessária por três e divide por quatro para 

ser calculado a utilização média por trimestre de cada artigo (três protótipos / trimestre). Como dito 

anteriormente, a ADESS-AG não disponibiliza aos seus clientes apenas o Chassis completo, estes 

podem optar por adquirir peças ou subsistemas que são necessários para o formar, pode ser desde 

um Rollcage a uma capa de proteção do Headrest. 

Durante o decorrer do estágio na empresa foi possível observar que artigos eram solicitados com mais 

frequência pelos clientes, alguns destes artigos estão presentes na Tabela 17, é apresentado um artigo 

de cada categoria, um produzido pela ADESS-AG o artigo AD03-C210-0022-00, outro artigo comprado 

com o código AD02-C210-0013-00 e um finalizado nas instalações em Vialonga com o código AD03-

C210-0005-00. É possível observar na última coluna “VF” o fator que traduz a variabilidade destes 

artigos que como se observa é igual a 1, à exceção do artigo produzido pela ADESS-AG, como dito 

anteriormente este fator traduz a variabilidade criada tanto pelo fornecedor como pelo cliente. 

Tabela 16 – Aplicação Ajustes Dinâmicos ao longo do ano aos artigos AD03-C210-0022-00, AD02-C210-0013-

00 e AD03-C210-0005-00 

AD03-C210-0022-00 Qnt/Trimestre Cat. DCLT AQU LTF VF 
Nv 

Vermelho 

Nv 

Amarelo 

Nv 

Verde 

1.º Trimestre 9 P 2,12 2,25 1 0,25 6 5 5 

2.º Trimestre 6 P 2,12 1,50 1 0,25 4 4 4 

3.º Trimestre 6 P 2,12 1,50 1 0,25 4 4 4 

4.º Trimestre 8 P 2,12 2,00 1 0,25 6 5 5 

AD02-C210-0013-00 Qnt/Trimestre Cat. DCLT AQU LTF VF 
Nv 

Vermelho 

Nv 

Amarelo 

Nv 

Verde 

1.º Trimestre 18 C 9 4,50 0,25 1 21 41 11 

2.º Trimestre 12 C 9 3,00 0,25 1 14 27 7 

3.º Trimestre 12 C 9 3,00 0,25 1 14 27 7 

4.º Trimestre 15 C 9 3,75 0,25 1 17 34 9 

AD03-C210-0005-00 Qnt/Trimestre Cat. DCLT AQU LTF VF 
Nv 

Vermelho 

Nv 

Amarelo 

Nv 

Verde 

1.º Trimestre 5 F 6,25 1,25 0,5 1 8 8 4 

2.º Trimestre 3 F 6,25 0,75 0,5 1 5 5 3 

3.º Trimestre 3 F 6,25 0,75 0,5 1 5 5 3 
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4.º Trimestre  F 6,25 1,50 0,5 1 10 10 5 

 

Como se pode verificar na Tabela 17 foram feitos ajustes às quantidades de cada artigo em cada um 

dos trimestres, e como dito anteriormente o pico encontra-se no primeiro e no quarto trimestres. 

Sugere-se que estes ajuste sejam feito manualmente pelo funcionário responsável pela gestão da 

produção, com conhecimento do gestor de stocks e do responsável comercial, sugere-se ainda que se 

faça uma monitorização de performance destes níveis de stock de segurança, para se avaliar a sua 

performance, tal ajustes pode ser feito na ferramenta Excel introduzindo a procura esperada para o 

trimestre em causa. 

Nos Gráficos 8,9 e 10 é possível observar os ajustes dinâmicos destes três artigos ao longo dos quatro 

trimestres do ano de 2020 

 

Gráfico 10 - Ajustes Dinâmicos do artigo AD03-C210-0022-00 ao longo do ano de 2020 

 

 

Gráfico 11 - Ajustes Dinâmicos do artigo AD03-C210-0013-00 ao longo do ano de 2020 
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Gráfico 12 - Ajustes Dinâmicos do artigo AD03-C210-0005-00 ao longo do ano de 2020 

 

4.3. Pull 

4.3.1. Planeamento Demand Driven 

Este é o ponto onde é analisada a necessidade de encomenda dos artigos estratégicos estudados nos 

pontos anteriores nesta dissertação, esta análise tem como objetivo saber exatamente que quantidade 

encomendar para repor os níveis de segurança tanto para os artigos comprados como para os artigos 

produzidos in-house e também os artigos que são finalizados pela equipa da ADESS-AG nas suas 

instalações em Vialonga. 

Como dito anteriormente, o horizonte do planeamento na empresa em estudo é um trimestre, e como 

tal as quantidades a ter em conta são as quantidades necessárias para construir três protótipos por 

trimestre, dando os doze protótipos por ano que como dito anteriormente é o objetivo da empresa para 

a nova homologação com validade até 2024. 

Durante a realização do estágio foi possível fazer um levantamento das quantidades de todos os artigos 

presentes em armazém, as quais são apresentadas e analisadas nos pontos seguintes. Estes dados 

relativos às quantidades dos artigos presentes em armazém são conseguidos utilizando a ferramenta 

criada durante o estágio, ferramenta desenvolvida em Excel VBA que indica as quantidades presentes 

em armazém, e indica quais os artigos que necessitam ser encomendados. Estas quantidades foram 

obtidas no final do mês de dezembro de 2018, o que coincidiu com o final do estágio realizado na 

empresa, dado o calendário do desenvolvimento desta dissertação não será possível estudar a 

implementação desta metodologia com os dados do final de 2019, assim sendo os dados retirados no 

final de 2018 são tidos para o desenvolvimento desta dissertação  

Como dito anteriormente, a empresa tem como objetivo principal para os próximos quatro anos 

aumentar o seu volume de produção para três protótipos por trimestre, a partir do primeiro trimestre de 

2020, de forma a tornar o estudo da implementação desta metodologia na empresa mais interessante, 

e a própria analise critica da mesma, as quantidades aqui apresentadas são consideradas como 

correspondendo ao final de 2019, após a implementação da ferramenta nos sistemas da empresa esta 
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será atualizada com os dados reais, uma vez que para o desenvolvimento desta dissertação não 

puderam ser revelados. 

 

Artigos Comprados 

Na Tabela 17 são apresentados os artigos que são encomendados aos fornecedores da ADESS-AG, 

nesta tabela apresentam-se as quantidades já no armazém da empresa, as quantidades já 

encomendadas e as vendas esperadas, estas quantidades correspondem a três protótipos construídos. 

No Gráfico 11 são apresentados os resultados da aplicação da equação de Net Flow, com este gráfico 

a empresa fica a conhecer em que situação está o stock dos seus artigos estratégicos, nesta situação 

aqui apresentada a empresa tem de agir de forma a que estes não entrem em rutura e pode planear 

as suas compras com os fornecedores de uma forma mais sólida. 

Os artigos cujo valor de Net Flow equivale a zero significa que as quantidades em stock (armazém + 

encomendas) equivalem às vendas esperadas, no entanto e dada a variabilidade características deste 

mercado a empresa tem de garantir quantidades suficientes para reestabelecer os seus níveis e 

segurança calculados nas secções anteriores desta dissertação. 

Do mesmo modo, os artigos que apresentam um valor positivo não significam que estejam fora de 

perigo de rutura uma vez que os seus níveis de segurança podem estar abaixo do valor recomendado. 
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Tabela 17 - Quantidades dos artigos comprados no início do 1.º Trimestre de 2020 

Código Armazém Encomendado Vendas esperadas 

AD03-C210-0004-01 2 2 3 

AD02-C210-0013-00 1 8 12 

AD02-C210-0014-00 1 8 12 

AD02-C210-0015-00 1 8 6 

99099 2 2 3 

99100 0 4 3 

AD03-C210-0006-00 1 2 3 

AD03-C210-0007-01 1 2 3 

AD03-C210-0011-00 1 2 3 

AD03-C210-0013-00 0 2 3 

AD03-W213-0001-00 3 2 3 

AD03-W213-0002-00 3 0 3 

AD03-W213-0003-00 3 0 3 

AD03-W213-0004-00 3 0 3 

AD03-W213-0005-00 3 0 3 

AD03-W213-0006-00 3 0 3 

AD03-W213-0007-00 2 0 3 

AD03-W213-0008-00 2 0 3 

AD03-W213-0009-00 2 0 3 

AD03-W213-0010-00 2 0 3 

AD03-W213-0011-00 1 0 3 

AD03-W213-0012-00 1 0 3 

AD03-W213-0013-00 1 0 3 

AD03-W213-0014-00 1 0 3 

AD03-W213-0015-00 1 0 3 

AD03-W213-0016-00 1 0 3 

AD03-C213-0011-01 0 8 12 

AD03-C213-0023-00 1 10 15 

08900-B0500X08 0 12 6 
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Gráfico 13 - Net Flow dos artigos comprados para o primeiro semestre de 2020 

 

Na Tabela 18 apresentam-se as quantidades necessárias para repor os níveis de segurança, estas 

quantidades calculadas pela ferramenta Excel já incluem as vendas esperadas, no entanto com a 

compra das quantidades indicadas a empresa protege a cadeia de abastecimento a jusante de qualquer 

rotura de stock. 
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Tabela 18 - Quantidades necessárias encomendar de Artigos Comprados para o 1.º Trimestre de 2020 

Código Encomendar 

AD03-C210-0004-01 2 

AD02-C210-0013-00 19 

AD02-C210-0014-00 21 

AD02-C210-0015-00 11 

99099 5 

99100 5 

AD03-C210-0006-00 6 

AD03-C210-0007-01 8 

AD03-C210-0011-00 8 

AD03-C210-0013-00 7 

AD03-W213-0001-00 3 

AD03-W213-0002-00 5 

AD03-W213-0003-00 5 

AD03-W213-0004-00 5 

AD03-W213-0005-00 5 

AD03-W213-0006-00 5 

AD03-W213-0007-00 4 

AD03-W213-0008-00 4 

AD03-W213-0009-00 4 

AD03-W213-0010-00 4 

AD03-W213-0011-00 3 

AD03-W213-0012-00 3 

AD03-W213-0013-00 3 

AD03-W213-0014-00 3 

AD03-W213-0015-00 3 

AD03-W213-0016-00 3 

AD03-C213-0011-01 15 

AD03-C213-0023-00 21 

08900-B0500X08 16 
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Artigos Produzidos 

Na Tabela 20 são apresentadas as quantidades dos artigos produzidos pela própria empresa, como 

dito anteriormente a empresa está em vias de implementar esta metodologia o que indica que as 

quantidades encomendas até à data correspondem às quantidades calculadas utilizando o método que 

até agora vem utilizando, e como dito também anteriormente a empresa apenas produzia após a 

confirmação efetiva de um compra por parte de um dos seus clientes. 

Tabela 19 - Quantidades dos artigos produzidos no início do 1.º Trimestre de 2020 

Código Armazém Em Produção Vendas esperadas 

AD03-C210-0022-00 0 12 6 

AD03-W213-0025-00 0 0 12 

AD03-W213-0026-00 8 24 48 

AD03-W213-0030-00 4 8 15 

AD03-W213-0031-00 0 2 6 

AD03-W213-0032-00 2 0 6 

AD03-C213-0025-00 2 0 6 

AD03-W210-0009-00 0 4 6 

 

Ao observar o Gráfico 14 conclui-se que a empresa se encontra numa situação critica em relação aos 

artigos produzidos por si, uma vez que a maioria destes artigos se encontra com o valor de Net Flow 

negativo, este valor indica a posição do inventário em relação às vendas esperadas para o primeiro 

trimestre. Por exemplo, do componente AD03-W213-0025-00 estão em falta 12 unidades, o que 

significa que a empresa tem de produzir estas unidades para evitar stock-outs, já para o componente 

AD03-C210-0022-00 não é necessário produzir nada uma vez que a quantidade presente em armazém 

é superior às vendas esperadas, logo não é necessário produzir unidade nenhuma. 

 

Gráfico 14 - Net Flow dos artigos produzidos 
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Na Tabela 20 apresentam-se as quantidades corretas que devem ser produzidas pela ADESS-AG para 

que se possam reestabelecer os níveis de segurança destes artigos, estas quantidades são calculadas 

para o primeiro semestre do ano de 2020, um valor que sobressai é a quantidade necessária de 

encomenda do artigo AD03-C210-0022-00 ser igual zero isto acontece uma vez que os artigos que tem 

em stock são suficientes para satisfazer a procura e restabelecer os níveis de segurança, nos artigos 

em stock incluem-se os artigos em armazéns e os artigos já encomendados. 

Tabela 20 - Quantidades necessárias produzir para o 1.º Trimestre de 2020 

Código Produzir 

AD03-C210-0022-00 0 

AD03-W213-0025-00 10 

AD03-W213-0026-00 50 

AD03-W213-0030-00 27 

AD03-W213-0031-00 7 

AD03-W213-0032-00 7 

AD03-C213-0025-00 7 

AD03-W210-0009-00 7 

 

Artigos Finalizados 

Na Tabela 22 apresentam-se as quantidades em armazém, quantidades já encomendadas e as vendas 

esperadas dos artigos que requerem operações nas instalações da empresa em estudo nesta 

dissertação após a chegada às suas instalações.  

Tabela 21 - Quantidades dos artigos finalizados no início do 1.º Trimestre de 2020 

Código Armazém Encomendados Em finalização Vendas esperadas 

AD03-C211-0037-07 0 0 1 3 

AD03-C210-0005-00 2 2 0 3 

AD03-C210-0009-00 1 2 2 3 

 

Nesta categoria de artigos, cada um dos artigos encontra-se numa situação diferente perante as 

vendas. O artigo AD03-C211-0037-07 é o que está na pior situação estando dois artigos a baixo do 

que se seria esperado tendo em conta as vendas para o primeiro trimestre, já o artigo AD03-C210-

0005-00 está numa situação positiva, este artigo tem um excesso de uma unidade, já o artigo AD03-

C210-0009-00 tem um valor de Net Flow igual zero, o que signifa que as suas quantidades em armazém 

são o suficiente para colmatar as necessidades do mercado neste período sem meter em riso o stock 

de segurança calculado nos pontos anteriores. Estes valores podem ser observados NO Gráfico 15. 

 



 

63 

 

Gráfico 15 - Net Flow dos artigos finalizados 

 

Ao observar a Tabela 22 tem-se conhecimento das quantidades necessárias encomendar, e finalizar 

nas instalações da empresa, para que se possa igualar as quantidades dos níveis de segurança 

calculados par estes mesmos artigos, volta-se a referir que estas quantidades já têm em conta as 

encomendas esperadas para o período de planeamento que no caso estudado nesta dissertação 

equivale a um trimestre. 

 

Tabela 22 - Quantidades necessárias finalizar para o 1.º Trimestre de 2020 

Código Finalizar 

AD03-C211-0037-07 1 

AD03-C210-0005-00 5 

AD03-C210-0009-00 9 

 

Planeamento das encomendas 

Após o cálculo da necessidade das quantidades necessárias para o trimestre falta agora planear da 

forma mais eficaz a encomenda das mesmas. 

Para tal, é preciso dar a entender quais são os artigos prioritários, os autores desta metodologia 

sugerem que para estabelecer a prioridade dos artigos é necessário comparar as quantidades que a 

ADESS-AG detém em armazém com o total das quantidades calculadas para os níveis de segurança 

do mesmo artigo. Por exemplo, um artigo que tenha em armazém uma unidade, e que os seus níveis 

de segurança sejam compostos por apenas uma unidade cada um, a sua prioridade é calculada da 

seguinte forma: 
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 𝑄𝑛𝑡 𝐴𝑟𝑚𝑎𝑧é𝑚

𝑁𝑣 𝑉𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜 + 𝑁𝑣 𝐴𝑚𝑎𝑟𝑒𝑙𝑜 + 𝑁𝑣 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒
 × 100% (8) 

Onde: 

• Qnt Armazém – quantidade presente em armazém do artigo em análise, 

• Nv Vermelho – quantidade calculada para o Nv Vermelho do artigo em análise, 

• Nv Amarelo - quantidade calculada para o Nv Amarelo do artigo em análise, 

• Nv Verde - quantidade calculada para o Nv Verde do artigo em análise. 

Utilizando a Equação 8 a prioridade é igual a aproximadamente 33%, ou seja, este artigo apenas tem 

33% dos seus níveis de segurança repostos. 

Em reunião com os funcionários da ADESS-AG foi discutido quais os melhores intervalos para 

estabelecer as prioridades como alta, média e baixa, e ficou definido como sendo ‘’Prioridade Alta’’ um 

artigo que tenha de 0 até 45% dos seus níveis de segurança, na ferramenta de Excel estes artigos 

ficam com a célula preenchida a vermelho de forma a ajudar o funcionário na interpretação rápida das 

prioridades; a “Prioridade Média” ficou definida como sendo um intervalo entre 45% e 75%, as células 

dos artigos que estejam deste intervalo são preenchidas a amarelo; a “Prioridade Baixa” é para artigos 

que tenham as suas quantidades repostas em mais de 75% dos seus níveis de segurança, as células 

dos artigos nestes intervalos são preenchidas a verde. Desta forma os funcionários ao analisarem as 

necessidades de encomenda podem focar-se nos artigos com maior risco de rutura., ficou definido em 

reunião com os funcionários das compras e produção que apenas se realizam encomendas quando os 

níveis de segurança se encontram a menos de 75% (Nível de Segurança Amarelo) da sua capacidade. 

Na Tabela 23 apresentam-se três artigos, um artigo da categoria C, um artigo da categoria P e um da 

categoria F, com as respetivas necessidades para o primeiro trimestre de 2020, o funcionário ao 

interpretar a informação começa por planear as compras para o artigo AD03-W213-0032-00, uma vez 

que este apenas tem 18% dos seus níveis repostos, depois deve centrar as suas atenções no 

planeamento de encomendas do artigo AD03-C210-0005 com 25% das suas quantidades repostas e 

só depois poderá planear e focar-se nas encomendas do artigo AD03-C210-0004-01 uma vez eu este 

tem as suas quantidades repostas em 67%. 

No segundo trimestre é possível observar dois resultados interessantes, o do artigo AD03-C210-0004-

01 que tem os seus níveis de segurança repostos a 100% e sendo assim não há necessidade de 

encomenda e o caso do artigo AD03-C210-0005-00 que tem os seus artigos repostos a 160%, isto 

deve-se ao facto de no primeiro trimestre a procura ser maior e daí resultam níveis de segurança 

maiores que no segundo trimestre, no primeiro trimestre há uma procura esperada de 5 unidades e no 

segundo uma procura esperada de três unidades, assim sendo a procura é maior 60% no primeiro 

trimestre logo os níveis estão repostos a 160% no segundo trimestre. 

No terceiro trimestre observa-se que o artigo AD03-C210-0004-01 tem os seus níveis a 0%, uma vez 

que nada foi encomendado no segundo trimestre e as quantidades dos níveis foram todas utilizadas 

para satisfazer a procura, como tal a ferramenta aconselha a encomenda de cinco unidades para 
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satisfazer a procura e reestabelecer os níveis de segurança. Novamente, não é necessário encomendar 

nenhum artigo para o artigo AD03-C210-0005-00 uma vez que devido à alta procura registada no 

primeiro trimestre é feita uma encomenda suficiente para satisfazer a procura nos três primeiros 

trimestres do ano de 2020. No caso do artigo AD03-W213-0032-00 existe um aumento das quantidades 

presentes nos níveis de segurança, começando com 18% no primeiro trimestre e no início do terceiro 

trimestre já tem 45% dos níveis repostos, assim recomenda-se a produção de dez unidades para o 

terceiro trimestre. 

Por último, no quarto trimestre apenas se terá de encomendar o artigo AD03-C210-005-00 uma vez 

que este trimestre tem um aumento de procura e os níveis calculados para o segundo e terceiro 

trimestres não são suficientes. Para os artigos AD03-W213-0032-00 e AD03-C210-0004-01 não é 

necessária nenhuma encomenda uma vez que os seus níveis estão repostos a 100% e 133%, 

respetivamente. O valor dos níveis de segurança para o artigo AD03-C210-0004-01 encontra-se a 

133% uma vez que as quantidades encomendadas no trimestre anterior, seis unidades, são suficientes 

para satisfazer a procura de apenas duas unidades e mantém-se em armazém quatro unidades o que 

é maior que quantidade necessária para repor os níveis de segurança calculados para este artigo. 

Tabela 23 – Visão geral das encomendas para o ano de 2020 

1.º Trimestre 

Código Categoria 
Nv 

Vermelho 

Nv 

Amarelo 

Nv 

Verde 
Armazém Prioridade Encomendar Procura 

AD03-W213-0032-00 P 7 2 2 2 18% 7 6 

AD03-C210-0004-01 C 1 1 1 2 67% 2 3 

AD03-C210-0005-00 F 3 3 2 2 25% 7 5 

2.º Trimestre 

Código Categoria 
Nv 

Vermelho 

Nv 

Amarelo 

Nv 

Verde 
Armazém Prioridade Encomendar Procura 

AD03-W213-0032-00 P 7 2 2 3 27% 8 6 

AD03-C210-0004-01 C 1 1 1 3 100% 0 3 

AD03-C210-0005-00 F 2 2 1 8 160% 0 3 

3.º Trimestre 

Código Categoria 
Nv 

Vermelho 

Nv 

Amarelo 

Nv 

Verde 
Armazém Prioridade Encomendar Procura 

AD03-W213-0032-00 P 7 2 2 5 45% 10 6 

AD03-C210-0004-01 C 1 1 1 0 0% 5 2 

AD03-C210-0005-00 F 2 2 1 5 100% 0 3 

4.º Trimestre 

Código Categoria 
Nv 

Vermelho 

Nv 

Amarelo 

Nv 

Verde 
Armazém Prioridade Encomendar Procura 

AD03-W213-0032-00 P 7 2 2 11 100% 0 6 

AD03-C210-0004-01 C 1 1 1 4 100% 0 3 

AD03-C210-0005-00 F 2 2 1 3 60% 4 4 
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Na Tabela 24 apresenta-se um planeamento para as encomendas dos três artigos para o ano de 2020, 

estas datas são aconselhadas tendo em conta o Lead Time de cada artigo, para o artigo AD03-W213-

0032 um artigo produzido deve ter-se em atenção a quantidade de matéria-prima presente em 

armazém, e se for caso disso encomendar, nesse sentido definiu-se que este artigo deverá ser 

encomendado no mínimo oito dias uteis antes de cada começo da construção de cada Chassis, uma 

vez que faz parte de um componente maior que tem de ser produzido na ADESS-AG, estes período de 

tempo foi definido tendo em atenção o Lead Time da matéria-prima, o Lead Time (interno) do próprio 

artigo e o Lead Time do componente maior do qual é parte integrante. Para o artigo AD03-C210-0005-

00 como é um artigo que é finalizado nas instalações da ADESS-AG, e como tal o seu período mínimo 

de encomenda é definido como sendo igual a 6 dias úteis, tendo sido utilizado o mesmo raciocínio para 

o artigo apresentado anteriormente, neste caso apenas se tem em atenção o Lead Time do fornecedor 

e o Lead Time para finalizar o próprio artigo nas instalações da ADESS-AG. Para o artigo AD03-C210-

0004-01 o período mínimo de encomenda foi definido como sendo nove dias úteis, uma vez que é um 

artigo comprado a um fornecedor já no seu estado final e pronto a ser introduzido no processo.  

Realça-se o facto de neste primeiro ano as quantidades não cumprirem o que se escreveu 

anteriormente nesta dissertação, em que as quantidades a encomendar são definidas pelo Nível de 

Segurança Verde, uma vez que este primeiro ano é o de implementação da metodologia, e a empresas 

terá de se adaptar a esta nova forma de gerir a produção. 

No Anexo-E é apresentado o planeamento completo para o ano de 2020, com todas as construções 

dos protótipos planeadas, dando especial atenção à assemblagem do Chassis, sistema em estudo 

nesta dissertação. 
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Tabela 24 - Planeamento das encomendas para o primeiro trimestre de2020 

1.º Trimestre 

Código Cat. Qnt./Trimestre 
Qnt. 

Encomada 
Dia 

Qnt.  

a  

Encomendar 

1.º 

Encomendar 

2.º  

Encomendar 

Qnt Dia Qnt Dia 

AD03-W213-0032-00 P 6 0 - 7 4 27/jan 3 03/mar 

AD03-C210-0004-01 C 3 2 03/jan 2 1 24/jan 1 28/fev 

AD03-C210-0005-00 F 5 2 08/jan 7 4 28/jan 3 04/mar 

2.º Trimestre 

Código Cat. Qnt/Trimestre 
Qnt 

Encomada 
Dia 

Qnt  

a  

Encomendar 

1.º 

Encomendar 

2.º  

Encomendar 

Qnt Dia Qnt Dia 

AD03-W213-0032-00 P 6 0 - 8 4 07/abr 4 12/mai 

AD03-C210-0004-01 C 3 0 - 0 - - - - 

AD03-C210-0005-00 F 3 0 - 0 - - - - 

3.º Trimestre 

Código Cat. Qnt/Trimestre 
Qnt 

Encomada 
Dia 

Qnt  

a  

Encomendar 

1.º 

Encomendar 

2.º  

Encomendar 

Qnt Dia Qnt Dia 

AD03-W213-0032-00 P 6 0 - 10 5 21/jul 5 10/set 

AD03-C210-0004-01 C 3 0 - 5 3 18/jul 2 09set 

AD03-C210-0005-00 F 3 0 - 0 - - - - 

4.º Trimestre 

Código Cat. Qnt/Trimestre 
Qnt 

Encomada 
Dia 

Qnt  

a  

Encomendar 

1.º 

Encomendar 

2.º  

Encomendar 

Qnt Dia Qnt Dia 

AD03-W213-0032-00 P 6 0 - 0 - - - - 

AD03-C210-0004-01 C 3 0 - 0 - - - - 

AD03-C210-0005-00 F 4 0 - 4 2 16/out 2 20/nov 
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4.3.2. Execução colaborativa e visível  

Tendo em vista o planeamento apresentado no ponto anterior desta dissertação, aqui neste ponto é 

onde se definem os chamados alertas de execução, analisando a performance de certos parâmetros 

são criados certos alertas e dependente de cada alerta o funcionário sabe como deve agir, e o que 

fazer, para prevenir que nunca haja disrupções na cadeia de abastecimento da empresa, por exemplo 

stock-outs. 

Os autores desta metodologia apresentam diversos tipos de alertas, mas apenas dois se adaptam 

melhor à realidade da empresa em estudo nesta dissertação, estes dois tipos de aleta são os Alertas 

de Nível e os Alertas de Sincronização. 

Os Alertas de Nível têm a função de controlar a quantidade presente em armazém de cada um dos 

artigos estratégicos, de forma a priorizar de uma forma mais eficaz, no ponto anterior é aconselhada 

uma priorização de planeamento baseado nos níveis de segurança, neste ponto é definida uma 

priorização de execução desse mesmo plano. Nestes alertas os níveis e as suas cores são alterados, 

o Nível Amarelo passa a ser tratado como o Nível Verde e o Nível vermelho é divido em dois, a metade 

superior do nível passa a designar-se de Nível Amarelo e a segunda metade continua a ser tratada 

como Nível Vermelho. 

Como demonstrado no ponto anterior com o plano das encomendas para 2020, o objetivo da 

implementação da metodologia é deter em inventário a menor quantidade possível sem que exista o 

risco de algum produto ficar em stock-out, este risco só é sério quando a quantidade de algum destes 

artigos fica dentro da segunda metade do seu Nível de Segurança Vermelho. 

Sendo que no ponto anterior era apenas um plano e a prioridade calculada era a prioridade no 

planeamento, neste ponto de Execução colaborativa e visível é estabelecida a prioridade operacional, 

e esta prioridade é definida analisando a quantidade de artigos em armazém com a quantidade 

estabelecida para o seu Nível Vermelho. 

Na Tabela 25 apresentam-se as quantidades em armazém no inicio de cada trimestre para 2020 dos 

três artigos apresentados no ponto anterior também, pode observar-se que se tem de tomar medidas 

operacionais em 3 pontos, os dois primeiros pontos são para o artigo AD03-W213-0032-00 que corre 

o risco de entrar em stock-out nos dois primeiros trimestres, uma vez que a sua percentagem em 

armazém é de apenas 29% e de 43% respetivamente, e o para o artigo AD03-C210-0004-01 em que a 

sua quantidade em armazém desce para os 0%, no entanto este artigo é uma situação especial uma 

vez que o seu nível vermelho é composto por apenas um artigo, por decisão da própria empresa, estas 

prioridades já tinham sido indicadas anteriormente pelo planeamento para o ano de 2020 no entanto 

este ponto vem demonstrar a prioridade operacional e assim os funcionários podem decidir em que 

artigo concentrar as suas tarefas. 
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Tabela 25 - Quantidades em Armazém em relação ao TOR (%) 

Qnt. Armazém % 1.º Trimestre 2.º Trimestre 3.º Trimestre 4.º Trimestre 

AD03-W213-0032-00 29% 43% 71% 157% 

AD03-C210-0004-01 200% 300% 0% 400% 

AD03-C210-0005-00 67% 400% 250% 150% 

 

No Gráfico 16 é possível observar-se o planeamento para o ano de 2020 do artigo AD03-W213-0032-

00 assim como as quantidades em armazém no inicio de cada trimestre, neste gráfico foi adicionada 

uma linha a tracejado cinzento que simboliza metade do Nível Vermelho do artigo para ser mais fácil 

visualizar e interpretar o gráfico, assim é possível comprovar o risco de stock-out nos dois primeiros 

trimestres para o artigo AD03-W213-0032-00, como dito anteriormente este artigo é produzido nas 

instalações da ADESS-AG e nesse sentido os funcionários responsáveis por encomendas têm de 

garantir a matéria-prima necessária para produzir as peças calculada para os dois primeiros trimestres, 

7 e 8 respetivamente, e os funcionários da produção têm de organizar as suas tarefas para garantir a 

produção destas mesmas quantidades para satisfazer a procura e evitar o stock-out. 

 

Gráfico 16 – Níveis de Segurança e Quantidades tidas em armazém do artigo AD03-W213-0032-00 para o ano 

de 2020 
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No Gráfico 17 apresenta-se o planeamento para o artigo AD03-C210-0004-01, este como dito 

anteriormente é um artigo comprado e por decisão tomada em reunião o Nível de segurança Verde, 

Amarelo e Vermelho são compostos por apenas uma unidade, e neste caso não é possível ter uma 

divisão do nível vermelho como nos outros artigos, assim o alerta apenas é acionado sempre que a 

quantidade em armazém é zero, o que acontece no inicio do terceiro trimestre. Neste caso sendo uma 

peça comprada em estado final apenas é necessário controlar alguns aspectos relativamente à 

qualidade da mesma, sugere-se que neste caso seja feito um acompanhamento junto do fornecedor e 

que seja agilizado um canal de passagem de informação entre o funcionário responsável pela 

encomenda, o responsável do projeto e os responsáveis do lado do fornecedor, de modo a que o 

processo seja sempre acompanhado por parte dos funcionários da ADESS-AG. 

No Gráfico 17 é visível também a flutuação das quantidades entre os parâmetros ideais, neste caso o 

topo do Nível Verde e o Nível Vermelho. 

 

Gráfico 17 - Níveis de Segurança e Quantidades tidas em armazém do artigo AD03-C210-0004-01 para o ano 

de 2020 

 

No Gráfico 18 apresenta-se o planeamento do artigo AD03-C210-0005-00, este artigo como tem uma 

procura superior no primeiro trimestre os seus níveis de segurança neste trimestre são superiores aos 

restantes no ano inteiro, o que explica a descontinuidade presente no gráfico entre o primeiro trimestre 

e o segundo trimestre. É possível observar que não existe qualquer risco de stock-out para este artigo, 

uma vez que as suas quantidades nunca ficam abaixo da metade do nível vermelho. O pico das 

quantidades observado no planeamento anterior devido à procura elevada no primeiro trimestre é aqui 

evidenciado também, tal como nos artigos anteriores as quantidades em armazém flutuam entre o topo 

do Nível Verde e o topo do Nível Vermelho. 
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Gráfico 18 - Níveis de Segurança e Quantidades tidas em armazém do artigo AD03-C210-0005-00 para o ano 

de 2020 

4.4. Discussão do modelo implementado 

No primeiro ponto da metodologia são definidos os pontos estratégicos onde colocar inventário através 

da análise de seis fatores estratégicos, fatores estes que têm em vista a avaliação geral do produto e 

do mercado onde se insere. Como mencionado anteriormente o protótipo produzido pela ADESS-AG é 

de nicho, e como tal o mercado assume comportamentos difíceis de prever e por vezes de analisar. é 

um mercado onde existe uma grande variabilidade, muita dela criada a jusante da empresa, e como tal 

o fator Horizonte de Encomendas e Variabilidade Externa tornam-se difíceis de quantificar. Outro fator 

que se notou ser difícil discutir com os funcionários da ADESS-AG foi o fator alavancagem e 

flexibilidade do Inventário, uma vez que dado o seu volume de produção atual e o planeado para o 

período entre 2020-2024 não ser grande o suficiente para que a empresa encomende grandes 

quantidades de matéria-prima quando esta se encontra a um preço mais baixo, como aconteceria numa 

empresa com um volume de produção considerado grande por exemplo. 

Seguindo o que foi mencionado no parágrafo anterior, os níveis de segurança calculados aplicando 

diretamente as equações indicadas pelos autores da metodologia eram demasiado conservadoras para 

a realidade da empresa, por exemplo no artigo AD03-C211-0037-07 os níveis de segurança só estavam 

100% com 35 unidades em stock (8 para o Nv Vermelho, 21 para o Nv Amarelo e 6 para o Nv Verde), 

sendo este valor economicamente insuportável para a realidade da ADESS-AG, estes níveis foram 

então definidos em colaboração com os funcionários da produção e os das compras, esta alteração 

dos níveis de segurança repetiu-se para outros artigos pela mesma razão. 

O ponto dos Ajustes Dinâmicos vem então tornar-se o mais fulcral no sucesso da implementação desta 

metodologia uma vez que permite à empresa adaptar os níveis de segurança ao longo do ano devido 

a variações na procura. 
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Como dito anteriormente, o planeamento da empresa é trimestral e uma das características do mercado 

onde insere o seu produto principal é a variabilidade. Anteriormente a empresa estava muito exposta 

ao Efeito de Bullwhip, uma vez que sempre que um cliente mostrava interesse em adquirir um certo 

artigo o departamento comercial encomendava quantidades superiores ao interesse do cliente, 

acreditando que outros clientes poderiam ter o mesmo interesse, isto resultava em encomendas que 

não correspondiam à realidade das vendas e isso traduz-se em perdas por artigos obsoletos por 

exemplo, uma vez que o seu protótipo ADESS-03 vai sofrendo alterações de melhoria ao longo do ano, 

e por vezes basta uma pequena modificação para alguma peça se tornar obsoleta, este efeito de 

Bullwhip que é reduzido com a implementação da metodologia DDMRP.  

O ponto com caracter operacional desta metodologia é o ponto da Execução Colaborativa e Visível, 

neste ponto os funcionários da produção e das compras sabem em que artigos devem concentrar as 

suas atividades, este ponto deve ser monitorizado semanalmente uma vez que permite aos funcionários 

priorizar os artigos de acordo com a quantidade presente efetivamente em armazém, ao contrário do 

ponto do planeamento. 

Embora não haja um resultado ao longo do desenvolvimento da dissertação foram mostrados os 

resultados iniciais e intermédios o que agradou à administração da empresa e um interesse na 

implementação da metodologia aos restantes sistemas do protótipo. 
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5. Conclusões finais e trabalho futuro 

A ADESS-AG é uma das quatro empresas no mundo a obter a licença de construção de um protótipo 

LMP3 para os anos de 2020 a 2024, e tem como objetivo para esse mesmo período aumentar a sua 

capacidade de produção para 12 protótipos por ano. Assim, o objetivo principal desta dissertação é o 

estudo e a implementação de uma metodologia de gestão da produção que ajude a empresa a cumprir 

o seu objetivo. 

A metodologia selecionada para implementação foi a DDMRP, uma metodologia que alia a MRP, à 

Produção Lean, à Teoria das Restrições para garantir à empresa que aplica capacidade de resposta 

às variações da procura, reduzindo o Lead Time e o inventário, e os custos associados ao mesmo, e 

aumentando o nível de serviço. Para tal, foi feito um estudo ao processo de construção e montagem 

com foco no principal sistema do mesmo, o Chassis. Este sistema é o sistema com maior peso no custo 

de produção e o que necessita de mais recursos humanos e tempo para estar completo. 

Os principais resultados obtidos com este estudo da implementação na empresa apontam para uma 

redução do nível de inventário em armazém, para uma redução do Lead Time de produção de um 

Chassis para seis dias e meio, sendo o mesmo originalmente de 29 dias, e para a redução do Lead 

Time de entrega de um protótipo completo de sete para cinco semanas. 

Durante o desenvolvimento da dissertação, os resultados intermédios foram sendo apresentados o que 

motivou o interesse da administração no alargamento da implementação desta metodologia ao resto 

dos sistemas do protótipo, podendo assim a ADESS-AG reduzir ainda mais os custos associados aos 

inventários, os custos de produção e, não menos importante, aumentar a sua capacidade de resposta. 

Face aos resultados obtidos é aconselhável que a empresa adquira e implemente um sistema que 

integre a gestão de inventário e o planeamento da produção, permitindo assim a adoção da metodologia 

DDMRP para um planeamento integrado das compras e da produção, uma vez que o presente software 

utilizado pela empresa não o permite. Adicionalmente, sugere-se que a ADESS-AG invista na formação 

dos seus funcionários alocados ao planeamento das compras e à gestão da produção interna. 

Com esta dissertação foi possível contribuir com um trabalho de análise e implementação da 

metodologia DDMRP num setor pouco estudado a nível económico, muito devido à sua aguerrida 

competitividade tecnológica e consequente secretismo. 

A maior limitação no desenvolvimento desta dissertação foi a informação completa sobre os processos 

da empresa, muito devido à falta de documentação em todos os departamentos da empresa. 
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Anexos 

Anexo A-BOM (Bill Of Materials) 

200 - CHASSIS 
Code Name Qnt./Prot. 

AD03-A200 CHASSIS 1 

Code Name Qnt./Prot. 

AD03-C211-0037-07 MONOCOQUE_MACHINED 1 

AD03-A213-0001-00 SAFETY_CELL 1 

AD03-C210-0003-00 MONOCOQUE_SERVICE_COVER 1 

AD03-C210-0004-01 FUEL_TANK_BULKHEAD 1 

AD03-C210-0002-00 SEAT_SHELL 1 

AD03-C210-0021-00 SEAT_FRONT_SUPPORT 1 

AD03-C210-0001-02 SEAT_REAR_ADDON 1 

AD03-C210-0022-00 SEAT_REAR_ADDON_SPACER 2 

AD02-C210-0013-00 SEAT_BELT_BRACKET_BOTTOM_2 2 

AD02-C210-0014-00 SEAT_BELT_BRACKET_BOTTOM_1 2 

AD02-C210-0015-00 SEAT_BELT_BRACKET_BACK 2 

MV817-0003 HARNESS_MAGNUM_U/L_BLK_6PT_HANS_LMP3 1 

LEVEL 2 

Code Name Qnt./Prot. 

AD03-A213-0001-00 - SAFETY_CELL 

AD03-A210-0007-00 HEADREST_LH 1 

AD03-A210-0005-00 HEADREST_ASSY 1 

AD03-C213-0001-01 ROLLCAGE 1 

AD03-C213-0021-00 REAR_ROLLCAGE_TUBE_PADDING 1 

AD03-C213-0022-00 TOP_CENTRAL_TUBE_PADDING 2 

99099 TUBE_HEAD_PROTECTION_CUSHION_30-41mm 1 

99100 TUBE_HEAD_PROTECTION_CUSHION_42-51mm 1 

LEVEL 3 

Code Name Qnt./Prot. 

AD03-A210-0005-00 - HEADREST_ASSY 

AD03-C210-0005-00 HEADREST_CARBON_SHELL 1 

AD03-C210-0006-00 HEADREST_FOAM (confor CF45 - blue) 1 

AD03-C210-0007-01 HEADREST_KEVLAR_SHELL 1 

AD03-A210-0007-00 HEADREST_LH 

AD03-C210-0009-00 HEADREST_SIDE_CARBON_SHELL_LH 1 

AD03-C210-0011-00 HEADREST_SIDE_FOAM_LH (confor CF42 - blue) 1 

AD03-C210-0013-00 HEADREST_SIDE_KEVLAR_SHELL_LH 1 

AD03-C210-0015-00 HEADREST_SIDE_FIXING_PLATE_LH 3 

AD03-C210-0019-00 HEADREST_SUPPORT_LH 1 
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AD03-C213-0001-01 – ROLLCAGE (continuação da tabela) 

AD03-W213-0001-00 FRONT_TUBE_BENDED 1 

AD03-W213-0002-00 REAR_TUBE_BENDED 1 

AD03-W213-0003-00 LONGITUDINAL_TOP_LH 1 

AD03-W213-0004-00 LONGITUDINAL_TOP_RH 1 

AD03-W213-0005-00 FRONT_TRANSVERSAL 1 

AD03-W213-0006-00 REAR_TRANSVERSAL 1 

AD03-W213-0007-00 REAR_TUBE_OUTER_LH 1 

AD03-W213-0008-00 REAR_TUBE_OUTER_RH 1 

AD03-W213-0009-00 REAR_TUBE_INNER_LH 1 

AD03-W213-0010-00 REAR_TUBE_INNER_RH 1 

AD03-W213-0011-00 FRONT_TRIANGULATION_OUTER_LH 1 

AD03-W213-0012-00 FRONT_TRIANGULATION_OUTER_RH 1 

AD03-W213-0013-00 FRONT_TRIANGULATION_INNER_LH 1 

AD03-W213-0014-00 FRONT_TRIANGULATION_INNER_RH 1 

AD03-W213-0015-00 REAR_REINFORCEMENT_LH 1 

AD03-W213-0016-00 REAR_REINFORCEMENT_RH 1 

AD03-W213-0017-00 HEADREST_FIXATION_BAR 1 

AD03-W213-0018-00 BACK_FOOT 1 

AD03-W213-0019-00 BACK_OUTER_FOOT_LH 1 

AD03-W213-0020-00 BACK_OUTER_FOOT_RH 1 

AD03-W213-0021-00 REAR_FOOT_LH 1 

AD03-W213-0022-00 REAR_FOOT_RH 1 

AD03-W213-0023-00 FRONT_FOOT_LH 1 

AD03-W213-0024-00 FRONT_FOOT_RH 1 

AD03-W213-0025-00 DOOR_HINGE_CONNECTOR 4 

AD03-W213-0026-00 BUSH_D15 16 

AD03-W213-0027-00 CRANE_HOOK_TUBE 2 

AD03-W213-0028-00 CRANE_HOOK_TOP 2 

AD03-W213-0029-00 FRONT_GUSSET_REINFORCEMENT 2 

AD03-W213-0030-00 WIRING_LOOM_BRACKET 5 

AD03-W213-0031-00 ROLLCAGE_DOOR_WIRE_GUIDE 2 

AD03-W213-0032-00 TOP_FIREWALL_BRACKET 2 

AD03-C213-0011-01 FRONT_FIREWALL_SPACER 4 

AD03-C213-0020-00 HEAD_REST_BOTTOM_BRACKET 1 

AD03-C213-0025-00 ROLLCAGE_DOOR_WIRE_GUIDE 2 

AD03-C213-0023-00 ROLLCAGE_WIRING_LOOM_BRACKET 5 

08900-B0500X08 CYLINDRICAL_BUSH_DIN179 2 

LEVEL 4 

Code Name Qnt./Prot. 

AD03-C210-0019-00 -HEADREST_SUPPORT_LH 

AD03-W210-0005-00 HEADREST_SUPPORT_BASEPLATE 1 

AD03-W210-0006-00 HEADREST_SUPPORT_PLATE_1 1 

AD03-W210-0007-00 HEADREST_SUPPORT_PLATE_2 1 

AD03-W210-0008-00 HEADREST_SUPPORT_TUBE 2 

AD03-W210-0009-00 HEADREST_SUPPORT_THREADED_BUSH 2 

AD03-W210-0010-00 HEADREST_SUPPORT_SMALL_TUBE 1 
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B - Estrutura Chassis 
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C - Esquema do Chassis com Decoupling Points aplicados 
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D - Lead Time do Chassis e dos seus subsistemas e artigos 

200 - CHASSIS 

Code Name Qnt./Prot. 
LT 

Comp. 
(dias) 

OP. 
INT. 

LTM 
(dias) 

LTC 
(dias) 

AD03-A200 CHASSIS 1 27 A 2 29 

Code Name Qnt./Prot. 
LT 

Comp. 
(dias) 

OP. 
INT. 

LTM 
(dias) 

LTC 
(dias) 

AD03-C211-0037-07 MONOCOQUE_MACHINED 1 25 Pr 2 27 

AD03-A213-0001-00 SAFETY_CELL 1 9 G 1 10 

AD03-C210-0003-00 MONOCOQUE_SERVICE_COVER 1 2     2 

AD03-C210-0004-01 FUEL_TANK_BULKHEAD 1 9     9 

AD03-C210-0002-00 SEAT_SHELL 1 4     4 

AD03-C210-0021-00 SEAT_FRONT_SUPPORT 1 2     2 

AD03-C210-0001-02 SEAT_REAR_ADDON 1 2     2 

AD03-C210-0022-00 SEAT_REAR_ADDON_SPACER 2 2 M 0,06 2,12 

AD02-C210-0013-00 SEAT_BELT_BRACKET_BOTTOM_2 2 9     9 

AD02-C210-0014-00 SEAT_BELT_BRACKET_BOTTOM_1 2 9     9 

AD02-C210-0015-00 SEAT_BELT_BRACKET_BACK 2 9     9 

MV817-0003 HARNESS_MAGNUM_U/L_BLK_6PT_HANS_LMP3 1 7     7 

LEVEL 2 

Code Name Qnt./Prot. 
LT 

Comp. 
(dias) 

OP. 
INT. 

LTM 
(dias) 

LTC 
(dias) 

AD03-A213-0001-00 - SAFETY_CELL 

AD03-A210-0007-00 HEADREST_LH 1 8 B 1 9 

AD03-A210-0005-00 HEADREST_ASSY 1 8 B 1 9 

AD03-C213-0001-01 ROLLCAGE 1 6 
W 2,5 

8,75 
P 0,25 

AD03-C213-0021-00 REAR_ROLLCAGE_TUBE_PADDING 1 4     4 

AD03-C213-0022-00 TOP_CENTRAL_TUBE_PADDING 2 4     4 

99099 TUBE_HEAD_PROTECTION_CUSHION_30-41mm 1 7     7 

99100 TUBE_HEAD_PROTECTION_CUSHION_42-51mm 1 7     7 

LEVEL 3 

Code Name Qnt./Prot. 
LT 

Comp. 
(dias) 

OP. 
INT. 

LTM 
(dias) 

LTC 
(dias) 

AD03-A210-0005-00 - HEADREST_ASSY 

AD03-C210-0005-00 HEADREST_CARBON_SHELL 1 6 T 0,25 6,25 

AD03-C210-0006-00 HEADREST_FOAM (confor CF45 - blue) 1 8     8 

AD03-C210-0007-01 HEADREST_KEVLAR_SHELL 1 8     8 

AD03-A210-0007-00 HEADREST_LH 

AD03-C210-0009-00 HEADREST_SIDE_CARBON_SHELL_LH 1 6 T 0,25 6,25 

AD03-C210-0011-00 HEADREST_SIDE_FOAM_LH (confor CF42 - blue) 1 8     8 

AD03-C210-0013-00 HEADREST_SIDE_KEVLAR_SHELL_LH 1 8     8 

AD03-C210-0015-00 HEADREST_SIDE_FIXING_PLATE_LH 3 4     4 

AD03-C210-0019-00 HEADREST_SUPPORT_LH 1 4 W 0,5 4,5 
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AD03-C213-0001-01 – ROLLCAGE (continuação da tabela) 

AD03-W213-0001-00 FRONT_TUBE_BENDED 1 6     6 

AD03-W213-0002-00 REAR_TUBE_BENDED 1 6     6 

AD03-W213-0003-00 LONGITUDINAL_TOP_LH 1 6     6 

AD03-W213-0004-00 LONGITUDINAL_TOP_RH 1 6     6 

AD03-W213-0005-00 FRONT_TRANSVERSAL 1 6     6 

AD03-W213-0006-00 REAR_TRANSVERSAL 1 6     6 

AD03-W213-0007-00 REAR_TUBE_OUTER_LH 1 6     6 

AD03-W213-0008-00 REAR_TUBE_OUTER_RH 1 6     6 

AD03-W213-0009-00 REAR_TUBE_INNER_LH 1 6     6 

AD03-W213-0010-00 REAR_TUBE_INNER_RH 1 6     6 

AD03-W213-0011-00 FRONT_TRIANGULATION_OUTER_LH 1 6     6 

AD03-W213-0012-00 FRONT_TRIANGULATION_OUTER_RH 1 6     6 

AD03-W213-0013-00 FRONT_TRIANGULATION_INNER_LH 1 6     6 

AD03-W213-0014-00 FRONT_TRIANGULATION_INNER_RH 1 6     6 

AD03-W213-0015-00 REAR_REINFORCEMENT_LH 1 6     6 

AD03-W213-0016-00 REAR_REINFORCEMENT_RH 1 6     6 

AD03-W213-0017-00 HEADREST_FIXATION_BAR 1 3 M 0,01 3,01 

AD03-W213-0018-00 BACK_FOOT 1 3     3 

AD03-W213-0019-00 BACK_OUTER_FOOT_LH 1 3     3 

AD03-W213-0020-00 BACK_OUTER_FOOT_RH 1 3     3 

AD03-W213-0021-00 REAR_FOOT_LH 1 3     3 

AD03-W213-0022-00 REAR_FOOT_RH 1 3     3 

AD03-W213-0023-00 FRONT_FOOT_LH 1 3     3 

AD03-W213-0024-00 FRONT_FOOT_RH 1 3     3 

AD03-W213-0025-00 DOOR_HINGE_CONNECTOR 4 3 M 0,03 3,12 

AD03-W213-0026-00 BUSH_D15 16 3 M 0,03 3,48 

AD03-W213-0027-00 CRANE_HOOK_TUBE 2 3     3 

AD03-W213-0028-00 CRANE_HOOK_TOP 2 3     3 

AD03-W213-0029-00 FRONT_GUSSET_REINFORCEMENT 2 3     3 

AD03-W213-0030-00 WIRING_LOOM_BRACKET 5 3 M 0,03 3,15 

AD03-W213-0031-00 ROLLCAGE_DOOR_WIRE_GUIDE 2 3 M 0,03 3,06 

AD03-W213-0032-00 TOP_FIREWALL_BRACKET 2 3 M 0,03 3,06 

AD03-C213-0011-01 FRONT_FIREWALL_SPACER 4 3     3 

AD03-C213-0020-00 HEAD_REST_BOTTOM_BRACKET 1 3 M 0,03 3,03 

AD03-C213-0025-00 ROLLCAGE_DOOR_WIRE_GUIDE 2 3 M 0,02 3,04 

AD03-C213-0023-00 ROLLCAGE_WIRING_LOOM_BRACKET 5 4     4 

08900-B0500X08 CYLINDRICAL_BUSH_DIN179 2 7     5 

LEVEL 4 

Code Name Qnt./Prot. 
LT 

Comp. 
(dias) 

OP. 
INT. 

LTM 
(dias) 

LTC 
(dias) 

AD03-C210-0019-00 -HEADREST_SUPPORT_LH 

AD03-W210-0005-00 HEADREST_SUPPORT_BASEPLATE 1 4     4 

AD03-W210-0006-00 HEADREST_SUPPORT_PLATE_1 1 4     4 

AD03-W210-0007-00 HEADREST_SUPPORT_PLATE_2 1 4     4 

AD03-W210-0008-00 HEADREST_SUPPORT_TUBE 2 2 C 0,01 2,02 

AD03-W210-0009-00 HEADREST_SUPPORT_THREADED_BUSH 2 2 M 0,03 2,06 

AD03-W210-0010-00 HEADREST_SUPPORT_SMALL_TUBE 1 2 C 0,01 2,01 

 

 



 

83 

E - Planeamnto 2020 

 

1.º TRIMESTRE 

START  

Código Cat. Qnt/Proto Qnt/Trimestre DCLT AQU LTF VF MOQ Verm. Ama. Verde Arm. Enco. 
Qnt. 

Esperada 
Net 

Flow 
Prio. Neces.                         

AD03-W213-0032-00 P 2 6 3,06 1,50 1 0,5 0 7 2 2 2 0 6 -4 18% 7              

AD03-C210-0004-01 C 1 3 9 0,75 0,25 1 0 1 1 1 2 3 3 2 67% 1              

AD03-C210-0005-00 F 1 5 4 1,25 0,5 1 0 3 3 2 2 2 5 -1 25% 7                         

Janeiro 
01/jan 02/jan 03/jan 04/jan 05/jan 06/jan 07/jan 08/jan 09/jan 10/jan 11/jan 12/jan 13/jan 14/jan 15/jan 16/jan 17/jan 18/jan 19/jan 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan 29/jan 30/jan 31/jan 

qua qui sex sab. dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex 

  -2                                                 4         

  -1 2                                         1               

  -1           2                                       4       

Fevereiro       

01/fev 02/fev 03/fev 04/fev 05/fev 06/fev 07/fev 08/fev 09/fev 10/fev 11/fev 12/fev 13/fev 14/fev 15/fev 16/fev 17/fev 18/fev 19/fev 20/fev 21/fev 22/fev 23/fev 24/fev 25/fev 26/fev 27/fev 28/fev       

sab dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex       

          -2                                                   

          -1                                           1       

          -1                                                   

Março 
01/mar 02/mar 03/mar 04/mar 05/mar 06/mar 07/mar 08/mar 09/mar 10/mar 11/mar 12/mar 13/mar 14/mar 15/mar 16/mar 17/mar 18/mar 19/mar 20/mar 21/mar 22/mar 23/mar 24/mar 25/mar 26/mar 27/mar 28/mar 29/mar 30/mar 31/mar 

sab dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg 

    3                   -2                                     

                        -1                                     

      3                 -1                                     

2.º TRIMESTRE 

START 

Código Cat. Qnt/Proto Qnt/Trimestre DCLT AQU LTF VF MOQ Verm. Ama. Verde Arm. Enco 
Qnt. 

Esperada 
Net 

Flow 
Prio. Neces.                         

AD03-W213-0032-00 P 2 6 3,06 1,50 1 0,5 0 7 2 2 3 0 6 -3 27% 8              

AD03-C210-0004-01 C 1 3 9 0,75 0,25 1 0 1 1 1 3 0 3 0 100% 0              

AD03-C210-0005-00 F 1 3 4 0,75 0,5 1 0 2 2 1 8 0 3 5 160% 0                         

Abril   
  
  
  
  
  

01/abr 02/abr 03/abr 04/abr 05/abr 06/abr 07/abr 08/abr 09/abr 10/abr 11/abr 12/abr 13/abr 14/abr 15/abr 16/abr 17/abr 18/abr 19/abr 20/abr 21/abr 22/abr 23/abr 24/abr 25/abr 26/abr 27/abr 28/abr 29/abr 30/abr 

ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua 

            4                   -2                           

                                -1                           

                                -1                           

Maio 
01/mai 02/mai 03/mai 04/mai 05/mai 06/mai 07/mai 08/mai 09/mai 10/mai 11/mai 12/mai 13/mai 14/mai 15/mai 16/mai 17/mai 18/mai 19/mai 20/mai 21/mai 22/mai 23/mai 24/mai 25/mai 26/mai 27/mai 28/mai 29/mai 30/mai 31/mai 

qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb 

                      4                   -2                   

                                          -1                   

                                          -1                   

Junho   
  
  
  
  
  

01/jun 02/jun 03/jun 04/jun 05/jun 06/jun 07/jun 08/jun 09/jun 10/jun 11/jun 12/jun 13/jun 14/jun 15/jun 16/jun 17/jun 18/jun 19/jun 20/jun 21/jun 22/jun 23/jun 24/jun 25/jun 26/jun 27/jun 28/jun 29/jun 30/jun 

dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg 

                                                  -2         

                                                  -1         

                                                  -1         
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3.º TRIMESTRE 

START 

Código Cat. Qnt/Proto Qnt/Trimestre DCLT AQU LTF VF MOQ Verm. Ama. Verde Arm. Enco 
Qnt. 

Esperada 
Net 

Flow 
Prio. Neces.                         

AD03-W213-0032-00 P 2 6 3,06 1,50 1 0,5 0 7 2 2 5 0 6 -1 45% 10              

AD03-C210-0004-01 C 1 3 9 0,75 0,25 1 0 1 1 1 0 0 2 -2 0% 5              

AD03-C210-0005-00 F 1 3 4 0,75 0,5 1 0 2 2 1 5 0 3 2 100% 0                         

Julho 
01/jul 02/jul 03/jul 04/jul 05/jul 06/jul 07/jul 08/jul 09/jul 10/jul 11/jul 12/jul 13/jul 14/jul 15/jul 16/jul 17/jul 18/jul 19/jul 20/jul 21/jul 22/jul 23/jul 24/jul 25/jul 26/jul 27/jul 28/jul 29/jul 30/jul 31/jul 

ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui 

                                        5                   -2 

                                  3                         -1 

                                                            -1 

Agosto 
01/ago 02/ago 03/ago 04/ago 05/ago 06/ago 07/ago 08/ago 09/ago 10/ago 11/ago 12/ago 13/ago 14/ago 15/ago 16/ago 17/ago 18/ago 19/ago 20/ago 21/ago 22/ago 23/ago 24/ago 25/ago 26/ago 27/ago 28/ago 29/ago 30/ago 31/ago 

qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb 

                                                              

                                                              

                                                              

Setembro   
  
  
  
  
  

01/set 02/set 03/set 04/set 05/set 06/set 07/set 08/set 09/set 10/set 11/set 12/set 13/set 14/set 15/set 16/set 17/set 18/set 19/set 20/set 21/set 22/set 23/set 24/set 25/set 26/set 27/set 28/set 29/set 30/set 

dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg 

                  5                   -2                     

                2                     -1                     

                                      -1                     

4.º TRIMESTRE 

START  

Código Cat. Qnt/Proto Qnt/Trimestre DCLT AQU LTF VF MOQ Verm. Ama. Verde Arm. Enco 
Qnt. 

Esperada 
Net 

Flow 
Prio. Neces.                         

AD03-W213-0032-00 P 2 6 3,06 1,50 1 0,5 0 7 2 2 11 0 6 5 100% 0              

AD03-C210-0004-01 C 1 3 9 0,75 0,25 1 0 1 1 1 3 0 3 0 100% 0              

AD03-C210-0005-00 F 1 4 4 1,00 0,5 1 0 2 2 1 3 0 4 -1 60% 4                         

Outubro 
01/out 02/out 03/out 04/out 05/out 06/out 07/out 08/out 09/out 10/out 11/out 12/out 13/out 14/out 15/out 16/out 17/out 18/out 19/out 20/out 21/out 22/out 23/out 24/out 25/out 26/out 27/out 28/out 29/out 30/out 31/out 

ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui 

                                                -2             

                                                -1             

                              2                 -1             

Novembro   
  
  
  
  
  

01/nov 02/nov 03/nov 04/nov 05/nov 06/nov 07/nov 08/nov 09/nov 10/nov 11/nov 12/nov 13/nov 14/nov 15/nov 16/nov 17/nov 18/nov 19/nov 20/nov 21/nov 22/nov 23/nov 24/nov 25/nov 26/nov 27/nov 28/nov 29/nov 30/nov 

qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex 

                                                        -2   

                                                        -1   

                                      2                 -1   

Dezembro 
01/dez 02/dez 03/dez 04/dez 05/dez 06/dez 07/dez 08/dez 09/dez 10/dez 11/dez 12/dez 13/dez 14/dez 15/dez 16/dez 17/dez 18/dez 19/dez 20/dez 21/dez 22/dez 23/dez 24/dez 25/dez 26/dez 27/dez 28/dez 29/dez 30/dez 31/dez 

dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter 

                                                              

                                                              

                                                              

 


