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Resumo  
 

O Grupo Jerónimo Martins (JM), uma empresa portuguesa de projeção internacional e com mais de 

200 anos de existência, atua no ramo alimentar, nos setores da distribuição alimentar e retalho 

especializado, e tem por objetivo dia após dia continuar a construção da sua história assente num 

negócio de excelência e exemplar, fazendo crescer o número de clientes fidelizados e que escolhem o 

Grupo para fazer as compras dos seus lares.  

É neste sentido, de garantir a satisfação do cliente, que se encontra inserida a presente dissertação 

de mestrado, a qual trata de um problema recorrente à escala mundial, que são as roturas de stock nas 

lojas e o qual acontece na cadeia de abastecimento das lojas Pingo Doce. Para compreender o 

problema foram analisadas as roturas de stock de um supermercado Pingo Doce, bem como todo o 

processo prévio pelo qual a mercadoria passa. Observou-se que as roturas são um tema cada vez mais 

difícil de gerir, uma vez que o mercado está em constante mudança e o seu nível de exigência atinge 

valores nunca antes vistos, gerando uma grande incerteza nas previsões da procura.   

 Através da análise das roturas de stock da loja Pingo Doce e da revisão da literatura realizada, 

concluiu-se que as roturas são um problema crítico que acarretam perdas tangíveis (como por exemplo, 

monetárias) e intangíveis (como por exemplo, perda de clientes, imagem e reputação), e que deve ser 

da maior preocupação de qualquer empresa no mundo retalho dar atenção no sentido de encontrar 

propostas de melhoria e soluções para este problema.  

No presente trabalho foram aplicados dois modelos de reabastecimento, que se baseiam na Teoria 

das Restrições, para fazer face ao problema em estudo. Os resultados obtidos da implementação dos 

modelos mostraram a possibilidade de eliminar roturas de stock, bem como reduzir os níveis de 

inventário. Com base nestes resultados é apresentado um conjunto de recomendações a serem 

seguidas pela JM para melhorar a sua operação eliminando roturas e reduzindo inventário. 

 

 

Palavras-Chave: Jerónimo Martins, Cadeia de Abastecimento, Indústria do Retalho, MRP, Roturas de 

stock, Teoria das Restrições 
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Abstract  
 

Jerónimo Martins (JM), is a Portuguese company of international renown and with more than 200 

years of existence, operates in the food business, food distribution and specialized retail sectors, and 

aims of day after day continue the construction of its history based on excellence and exemplary 

business, increasing the number of loyal customers that chose the Group to make purchases from their 

homes. 

It is in this context, to guarantee customer satisfaction, that the present master’s dissertation takes 

place, which deals with a recurring problem on a worldwide scale, which are the stockouts in stores and 

which can be found in the supply chain of the Pingo Doce stores. To understand the problem there were 

analysed the stockouts of a Pingo Doce supermarket, as well as all the previous process by which the 

merchandise goes through. It was observed that stockouts are an increasingly difficult topic to manage, 

since the market is constantly changing, and its level of demand has reached values that were never 

seen before, generating a great uncertainty on the demand forecast. 

 Through the analysis of the Pingo Doce store's stockouts and the literature review, it was concluded 

that the stockouts are a critical problem that leads to tangible losses (such as monetary losses) and 

intangible losses (such as loss of customers, brand image and reputation), and that it should be of the 

utmost concern to any retail company to pay attention to finding proposals for improvement and solutions 

in this matter.  

In the present work, two replenishment models were found, based on the Theory of Constraints, to 

deal with the problem under study. The results obtained from the implementation of the models were 

very interesting in terms of eliminating stockouts and reducing inventory levels and based on them is 

presented further in the document a set of recommendations to be followed by JM to improve its 

operation eliminating stockouts and reducing inventory. 

 

 

Keywords: Jerónimo Martins, Supply Chain, Retail Industry, MRP, Stockouts, Theory of Constraints 
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1. Introdução 
 

No primeiro e presente capítulo, é realizada uma contextualização sobre a atualidade do setor do 

retalho em Portugal, abordando as tendências e novos desafios que estão a surgir. Como introdução 

ao problema em estudo, é também abordada a importância de resolver o problema das roturas de 

stock. No fim, é apresentado o objetivo da dissertação e a respetiva estrutura do documento que se 

segue. 

O desenvolvimento da presente dissertação surgiu no âmbito do JM Academic Thesis Programme 

2017, que é um programa criado pelo Grupo JM, que pretende promover a relação entre as faculdades 

e o ambiente profissional, tentando que ambos os lados saiam beneficiados com uma colaboração 

positiva baseada na realização de dissertações de mestrado. Assim, iniciou-se em Setembro de 2017 

esta parceria com a JM, onde através de várias reuniões foi possível selecionar o tema a ser 

desenvolvido no estudo. Inserido no projeto MRP+, pertencente ao departamento de Supply Chain da 

JM - projeto a ser desenvolvido pela empresa que requer a melhoria do software que realiza os cálculos 

relativos aos reabastecimentos das lojas Pingo Doce - surgiu o tema da presente dissertação. Este 

trabalho pretende assim desenvolver uma proposta de melhoria sobre o modelo de reabastecimento 

das lojas, tendo em consideração o objetivo de minimizar as roturas de stock em loja. Por fim, os 

produtos a estudar serão os artigos slowmovers, onde o problema identificado é crítico.  

 

1.1 Contextualização 
 

Em 2014, segundo a Comissão Europeia, o setor do retalho representava 4.3% do valor 

acrescentado bruto da economia europeia, e tem sido ao longo dos anos considerado um dos pilares 

da mesma, apresentando-se também como um setor fundamental na criação de empregos (Comissão 

Europeia, 2014). Para além de ter um papel preponderante na economia, é o setor do retalho aquele 

que inclui o funcionamento das cadeias de abastecimento de bens alimentares, sendo estes, bens 

indispensáveis à sobrevivência de qualquer ser humano. Tomada como um todo, a cadeia de 

abastecimento de alimentos gerava em 2014 um valor acrescentado equivalente a 6% do PIB da União 

Europeia (Comissão Europeia, 2014).   

Acrescido ao importante papel económico desempenhado pelo setor do retalho alimentar, importa 

referir o comportamento dos consumidores relativamente aos bens por ele contemplados. Constata-se 

que as despesas dos lares europeus em produtos alimentares e bebidas surgem em segundo lugar, a 

seguir às despesas com habitação (Comissão Europeia, 2014). Especificamente para a realidade 

portuguesa, observa-se na figura 1, a evolução do seu comportamento enquanto consumidores de 

bens não duradouros ao longo dos anos, onde se verifica um aumento considerável no que importa 

aos bens alimentares, bebidas e tabaco.  Este aumento do consumo das famílias portuguesas está 

associado a um aumento do nível de exigência, sendo que os consumidores procuram novidade, 

autenticidade, disponibilidade próxima e imediata, a preços competitivos.  
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Paralelamente ao seu crescimento e ao papel fundamental que representa na economia, o setor do 

retalho em Portugal tem sofrido algumas alterações ao longo dos anos, sendo um dos mais 

concentrados e competitivos da Europa, e onde um dos seus principais líderes atuantes é o Grupo JM 

(BPI, 2014).  Outra realidade que as empresas enfrentam, é o número infinito de desafios, tais como a 

globalização, o rápido desenvolvimento da tecnologia, os problemas relacionados com a incerteza da 

procura e a necessidade de melhorar o serviço ao cliente diariamente (Hsu e Wang 2004; Briscoe et 

al., 2004; Colicchia e Strozzi, 2012).  

Por fim, dada a imensidão de desafios a ter em conta, aliada ao aumento do nível de exigência dos 

clientes, as empresas presentes no setor do retalho devem garantir um negócio sustentável baseado 

na eficiência das operações internas e externas, tal como na satisfação global do cliente, para que 

consigam tirar proveito do crescimento do sector (Duman et al., 2017).  

Por último, é neste contexto de uma competitividade e um nível de exigência crescentes, que a 

presente dissertação de mestrado se desenvolve, no sentido de garantir a satisfação dos clientes do 

Grupo JM, certificando-se que estes encontrarão as respostas às suas necessidades em qualquer loja 

Pingo Doce, sendo da maior preocupação neste momento que o mercado atravessa, satisfazer sempre 

o cliente, nunca o deixando desapontado, especialmente devido a roturas de stock. As roturas de stock 

para além de terem consequências negativas diretas que podem ser quantificadas em termos de 

vendas potenciais perdidas, têm também consequências negativas em termos de imagem e reputação 

da marca, e estas podem ter impactos prejudiciais incalculáveis de duração prolongada, que por vezes 

pode levar à perda de um cliente para a concorrência. Logo, se não forem tomadas medidas no sentido 

de minimizar e eliminar as roturas de stock, tentando igualar ao máximo o nível de inventário em loja 

às necessidades reais dos clientes, facilmente um negócio pode começar a perder poder 

descontroladamente.  

 

 

 

Figura 1 –Consumo das famílias portuguesas de bens não duradouros (fonte: PORDATA)   
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1.2 Objetivo da Dissertação 
 

A presente dissertação tem por objetivo encontrar um modelo de reabastecimento que minimize as 

roturas de stock nas lojas Pingo Doce do Grupo JM, especificamente para artigos slowmovers. O 

modelo a desenvolver deverá ser viável, aplicável e futuramente implementado nos cálculos do MRP 

da JM. Embora seja este o objetivo principal do trabalho, ao longo do desenvolvimento da dissertação 

vários objetivos secundários foram sendo criados, tais como:  
 

Ø tomar conhecimento sobre todas as operações realizadas diariamente ao longo da cadeia de 

abastecimento da empresa;  
 

Ø verificar a existência de roturas de stock nas lojas Pingo Doce e tentar compreender e 

quantificar o seu impacto no desempenho do Grupo;  
 

Ø discutir e selecionar, em conjunto com o Grupo, qual deveria ser a melhor amostra de artigos 

e lojas a serem analisados;  
 

Ø selecionar quais os modelos de reabastecimento mais adequados que deveriam ser 

propostos e implementados, que poderiam apresentar bons resultados no contexto do 

problema; 
 

Ø finalmente, implementar os modelos de reabastecimento propostos e analisar os resultados 

obtidos. 

 

1.3 Estrutura do Dissertação 
 

Para que fosse possível atingir o objetivo principal acima proposto, foram seguidos cinco passos 

para o desenvolvimento da dissertação de mestrado. Estes correspondem aos cinco capítulos que 

estruturam o presente documento. Na figura 2 apresentam-se resumidos os cinco capítulos, sendo que 

posteriormente são explicitados os conteúdos que podem ser encontrados em cada um. Repare-se que 

o presente capítulo (introdução) não é apresentado, sendo apenas tida em conta a estrutura do 

documento que se segue. 

 

 

Ø Caso de Estudo (capítulo 2): é apresentada a operação atual do Grupo JM, bem como é 

exposto o problema em causa e que serviu de motivação para o desenvolvimento da 

dissertação. São exploradas todas as componentes que possam interessar para o estudo do 

Figura 2 – Estrutura do documento de dissertação 
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problema, e é também realizada uma breve análise sobre as roturas de stock como forma de 

motivação para a criação de um modelo de reabastecimento adequado.  
 

Ø Revisão da Literatura (capítulo 3): são analisados os artigos da literatura científica que 

dizem respeito a estudos e investigações feitas no âmbito do problema e que possam 

contribuir para a resolução do problema em estudo (indústria do retalho, importância do 

planeamento e controlo na gestão das cadeias de abastecimento, análise das roturas de stock 

a um nível mundial, modelos de reabastecimento).  
 

Ø Recolha dos dados e definição da amostra (capítulo 4): seleção da amostra de lojas e do 

horizonte temporal do estudo, e desenvolvimento do procedimento a seguir para a 

identificação dos artigos slowmovers.  
 

Ø Implementação dos modelos e obtenção de resultados (capítulo 5): são implementados 

dois modelos de reabastecimento, previamente explorados na revisão de literatura, à amostra 

definida. Os resultados obtidos são discutidos e é definido um conjunto de recomendações 

para a empresa através das conclusões retiradas sobre as propostas de melhoria 

desenvolvidas.  
 

Ø Conclusões (capítulo 6): apresentação das principais conclusões sobre o trabalho e de 

sugestões para possíveis desenvolvimentos futuros que venham a ser realizados pela 

empresa.  
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2. Caso de estudo   
 

Neste capítulo é apresentada uma breve descrição do Grupo JM e de todas as operações do 

departamento de Supply Chain especificamente desenhadas para as lojas Pingo Doce, uma vez que 

serão estas o alvo de estudo ao longo do desenvolvimento da presente dissertação de mestrado. No 

decorrer deste capítulo a leitura será direcionada no sentido de contextualizar o problema em estudo e 

encontra-se organizado da seguinte forma: 1. Descrição do Grupo JM; 2. Descrição da Cadeia de 

Abastecimento; 3. Reaprovisionamento das Lojas; 4. Roturas de stock nas lojas Pingo Doce; 5. 

Conclusões do capítulo. 

 

2.1 Descrição do Grupo Jerónimo Martins 
 

Na presente secção será inicialmente realizado um enquadramento histórico do Grupo JM, seguido 

de uma contextualização atual do mesmo.  

 

2.1.1 Enquadramento histórico do Grupo 
 

Na figura 3 é apresentada uma linha cronológica que contém algumas das datas marcantes na 

história de mais de 200 anos do Grupo.  

 

A origem do Grupo JM remonta ao ano de 1792, quando, vindo da Galiza, chegou a Lisboa um 

jovem empreendedor com o nome de Jerónimo Martins que abriu uma loja que se tornou rapidamente 

num sucesso e passou, inclusive, a fornecer a casa real, as embaixadas e os navios que cruzavam o 

rio Tejo. 

Após passar por fases melhores e outras menos boas, a situação de falência iminente instala-se em 

1920, devido ao facto de a empresa não conseguir aguentar a revolução económica provocada pela I 

Guerra Mundial. O negócio estava então a passar por um período financeiro conturbado, quando cinco 

sócios proprietários dos Grandes Armazéns Reunidos do Porto, que queriam estabelecer uma sucursal 

Figura 3 – Linha cronológica com os marcos históricos mais importantes do Grupo 
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em Lisboa, depararam-se com a oportunidade de comprar o estabelecimento Jerónimo Martins & 

Filhos. Após a transação ser efetuada, os cinco sócios portuenses encontram uma situação financeira 

da empresa muito pior do que se pensava, e apenas dois dos cinco acabam por prosseguir com o 

negócio (Elísio Pereira do Vale e Francisco Manuel dos Santos). 

Em 1949, a JM estabelece uma parceria com a Unilever, cujos produtos já representava há vários 

anos.   

Em 1978, o Grupo JM toma a decisão de entrar no negócio da distribuição alimentar moderna com 

a criação do Pingo Doce e, dois anos mais tarde, em 1980 os primeiros supermercados Pingo Doce 

abriram portas. Nos anos seguintes foram celebradas joint-ventures e parcerias com empresas 

estrangeiras (Delhaize e Ahold) de forma a reforçar o crescimento do Grupo e o respetivo know-how 

necessário.  

Em Agosto de 1988, a loja histórica da Jerónimo Martins na Rua Garrett é completamente destruída 

pelo incêndio do Chiado. Apesar da perda, foi nesse mesmo ano que o Grupo percebeu que havia uma 

oportunidade para entrar no mercado de distribuição alimentar grossista. É então adquirida a cadeia de 

4 lojas Recheio e o grupo entra no segmento cash&carry. Nos anos seguintes, de forma a expandir e 

estabelecer equilíbrio neste novo formato de negócio, é adquirido o maior cash&carry do país (Arminho) 

e são forjadas alianças com os maiores especialistas europeus. Em Outubro de 1992, uma decisão 

fundamental tomada por Pedro Soares dos Santos, impulsiona ainda mais o rumo do Recheio: a aposta 

no canal HoReCa. 

Paralelamente ao crescimento do Grupo, surgiu uma nova insígnia – a Biedronka. No ano de 1994, 

Alexandre Soares dos Santos, identifica a Polónia como o país para iniciar a internacionalização do 

Grupo, e esta materializa-se com a compra do cash&carry, Eurocash. O plano de expansão na Polónia 

assentava em 3 formatos distintos: cash&carry, supermercados discount e hipermercados, mas no ano 

2000, o Grupo decide abandonar a sua estratégia multiformatos e concentra-se apenas no conceito de 

lojas discount.  

Pouco antes da chegada do novo milénio de 2000, após a entrada em dois mercados internacionais 

(Polónia em 1994 e Brasil em 1997), e após a rápida expansão das lojas Pingo Doce e Recheio, o 

Grupo Jerónimo Martins viveu o período mais difícil da sua história. Este período conturbado obrigou a 

que o Grupo, em 1999 e pela primeira vez, emitisse um profit warning, informando os seus investidores 

que os resultados ficariam abaixo do que fora previsto pela própria empresa.   

Em 2002, de forma a reestabelecer o equilíbrio e a confiança dos investidores, o Grupo teve de 

reestruturar o negócio e abandonar alguns ativos considerados não estratégicos. Nesta reestruturação 

foi incluída a venda dos supermercados Sé, no Brasil, ao grupo Pão de Açúcar em Julho de 2002. Dois 

anos mais tarde, em 2004, o equilíbrio financeiro tinha sido recuperado.  

Entre 2002 e 2009, o Pingo Doce triplica o número de lojas, desenvolve-se e passa a ser a cadeia 

líder no segmento de supermercados em Portugal. Em 2009, nascem as lojas Amanhecer, tendo esta 

sido até à data apenas uma marca própria do Recheio focada no negócio do retalho tradicional e em 

atender as necessidades diárias das casas dos portugueses.  

Em 2011, já como líder da distribuição alimentar em Portugal e na Polónia, o Grupo JM anuncia o 

seu novo destino internacional: a Colômbia. Foi então neste país que o Grupo criou a sua mais recente 
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insígnia de distribuição alimentar, a Ara. A abertura das primeiras lojas Ara deu-se em 2013, e três 

anos depois, em 2016 esta insígnia conseguiu alcançar a capital da Colômbia, Bogotá.  

Finalmente, em 2014 foi lançada uma nova área, Agro-alimentar, cujo objetivo é apoiar as insígnias 

do Grupo JM, garantindo o abastecimento de produtos estratégicos, como a carne, o peixe e os 

lacticínios.  

 

2.1.2 O Grupo Atualmente  
 

Ao longo dos seus mais de 225 anos de história, o Grupo JM conseguiu conquistar o posto de 

referência nacional no negócio alimentar, sendo o líder no segmento grossista e de supermercados em 

Portugal, e no segmento de retalho alimentar na Polónia. Conquista a posição 19ª na zona Euro e 64ª 

a nível mundial, segundo o relatório anual da Deloitte, “Global Power of Retailing 2017”. 

O Grupo JM é, nos dias de hoje, um grupo internacional presente em três países e dois continentes, 

que atua nos sectores da distribuição alimentar e do retalho especializado.   

Com sede estabelecida em Lisboa, o grupo emprega diretamente mais de 100 mil colaboradores 

nos países onde operam as suas insígnias, sendo estes: Portugal, Polónia e Colômbia.   

A distribuição alimentar representa a principal atividade do negócio, detendo mais de 95% das 

vendas do Grupo JM. Neste segmento de negócio operam os supermercados Pingo Doce, a cadeia de 

cash&carry Recheio, e as lojas de proximidade Biedronka e Ara. Na tabela 1 apresenta-se, em suma, 

as insígnias do grupo JM que atuam no segmento da distribuição alimentar, identificando o respetivo 

número de lojas e de vendas associadas, para que facilmente se compreenda a dimensão que cada 

uma detém no negócio.  
 

Tabela 1 – Caracterização das insígnias do Grupo JM que operam na distribuição alimentar (Dados a 31/12/2016) 

 
 

O crescimento do Recheio levou à criação de 3 marcas próprias: Master Chef, Gourmês e 

Amanhecer. As marcas Master Chef e Gourmês focam-se em servir a indústria hoteleira, cafés e 

restaurantes, enquanto que a marca Amanhecer se dedica às necessidades diárias das famílias.  

No segmento do retalho especializado, o Grupo encontra-se em Portugal representado pela 

Hussel e pelas cafetarias Jeronymo, enquanto que na Polónia é representado pela rede Hebe. A Hussel 

dedica-se à comercialização de chocolates e confeitaria, e é maioritariamente detida pelo Grupo JM 

(51%), sendo a restante parte detida pela empresa alemã Douglas AG. No final do ano de 2016, o 

 

   

 

  

País: Ø Portugal Ø Portugal Ø Polónia Ø Colômbia 

Nº de lojas: Ø 413 Ø 42 Ø 2722 Ø 221 

Vendas: 
(milhões €) Ø 3,5 mil Ø 878 Ø 9,8 mil Ø 236 
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Grupo já contava com 24 lojas Hussel no total. As cafetarias Jeronymo surgiram há 15 anos e neste 

momento existem 19 coffee-shops Jeronymo, acompanhadas de 2 quiosques Jeronymo em Portugal. 

A rede de lojas Hebe é a que se afasta mais do sector da alimentação, sendo especializada em Saúde 

e Beleza e inclui a rede de farmácias Apteka Na Zdrowie. Esta rede consiste em 153 lojas que podem 

ser encontradas em diversas localidades polacas.  

A história do Grupo permite que, ano após ano, os esforços se concentrem no sentido de tornar 

ainda mais vasta a experiência e o portfólio de negócios, produtos e países em que opera. Este 

crescimento é tanto qualitativo (melhoria da imagem, reputação, fidelização de clientes, entre outros) 

como quantitativo, podendo então ser medido pelos números apresentados abaixo na figura 4 (nota: 

dados excluem insígnia Ara, por opção do Grupo): 

 
Figura 4 – Dados representativos do crescimento do Grupo (nº de lojas; vendas e resultado líquido) 

*Exclui ganho extraordinário com a venda da subsidiária Monterroio – Industry & Investments B.V, que inclui as 
participações na área da Indústria (Unillever JM e Gallo) e Serviços (JMD), à Sociedade Francisco Manuel dos Santos 

B.V.  

 
 

Nesta etapa da descrição do Grupo, é importante referir que o tema “desenvolvimento sustentável”, 

nunca é descurado em nenhuma decisão tomada pelo Grupo. Tudo é decidido tendo em conta as 

práticas e políticas de Responsabilidade Corporativa, que passam pela promoção da saúde através da 

alimentação, respeito pelo ambiente, ter um sentido de responsabilidade na compra, apoio às 

comunidades envolventes e ser um Grupo reconhecido como empregador de referência.  

Finalmente, a visão da JM traduz-se nas seguintes palavras: “Democratizar o acesso a produtos de 

qualidade e soluções alimentares através de uma estratégia focada na criação de valor e 

desenvolvimento sustentável”. 

 

2.2 Supply Chain 
 

O departamento de Supply Chain, juntamente com o departamento de Logística, é responsável por 

gerir o fluxo de mercadorias durante todo o percurso, desde o fornecedor até que o produto esteja 

exposto na prateleira da loja. Preocupa-se com a integração eficiente dos fornecedores, armazéns e 

lojas para que os produtos sejam distribuídos nas quantidades certas, locais certos e tempos certos. 
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Neste âmbito, o maior desafio será sempre minimizar os custos e os tempos, mantendo ou aumentando 

o nível de serviço apercebido pelo consumidor final.  

No Grupo JM, o departamento de Supply Chain encontra-se dividido em nove áreas distintas, e são 

estas: mercearia; perecíveis; bebidas; DPH (detergentes e produtos de higiene) e parafarmácia; bazar, 

economato e logística inversa; promoções; dados mestres; MRP e por fim, projetos MRP e Out of Stock.  

Abaixo na figura 5 encontra-se esquematizada a organização deste departamento. Uma vez que o 

presente trabalho se encontra aqui inserido, mais precisamente na área de MRP e Out of Stock, à frente 

no documento esta será explorada em maior detalhe (secções 2.3 e 2.4).  

 

De seguida, é realizado um enquadramento de todos os elementos que estão incorporados e 

articulados dentro do departamento de Supply Chain. O enquadramento é elaborado para a realidade 

em Portugal, mais concretamente para a insígnia Pingo Doce, contemplando as seguintes entidades e 

operações: fornecedores, centros de distribuição, distribuição e lojas Pingo Doce.  

 

2.2.1 Fornecedores 
 

Para que o Grupo consiga cumprir a sua missão de aumentar a satisfação do cliente, é 

intrinsecamente necessário que os seus fornecedores tenham padrões de comportamento elevados e 

alinhados com o caminho seguido pelo Grupo. Desta forma, os fornecedores são selecionados de 

acordo com a qualidade e segurança dos produtos fornecidos, a capacidade de abastecimento que 

conseguem garantir, nível de confiança e capacidade de continuidade sustentável.  

Sempre que possível e permitido pelas características exigentes do negócio (quantidade, qualidade 

e tempo de entrega), o Grupo opta por fornecedores locais como forma de estimular a sustentabilidade 

socioeconómica das comunidades onde atua.  

A importação de produtos é sempre uma medida a evitar, e apenas é utilizada em casos de escassez 

devida à sazonalidade (comum nas frutas e vegetais), em casos também onde a produção nacional 

não garante volume suficiente para abastecer todas as lojas e, por último, quando existe uma má 

relação qualidade-preço.  

No final do ano de 2016, o Grupo registou uma média de 90,3% dos seus produtos como fornecidos 

localmente (84% em Portugal, 92% na Polónia e 95% na Colômbia).  

Todas as condições contratuais estabelecidas com os fornecedores são estipuladas através da área 

comercial (área responsável pela proposta das promoções, definição dos preços de venda e de compra, 

e consequentemente da margem associada a cada produto, e pela definição do sortido em loja).  

Figura 5 – Esquematização das áreas contempladas no departamento de Supply Chain 
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Por último, como sinal do trabalho no sentido de manter uma boa relação com os seus fornecedores, 

no final do ano de 2003, o Grupo JM implementou o Portal JM Direct. Este portal permite uma 

comunicação direta e em tempo real com mais de 450 fornecedores, tornando possível integrar e 

otimizar a troca de informação com os mesmos, reduzindo custos operacionais.  

 

2.2.2 Centros de Distribuição 
 

Os centros de distribuição funcionam como pontos de centralização e de consolidação da 

mercadoria, fazendo a ponte entre o que é entregue pelos fornecedores e o que deve ser entregue em 

cada loja. O Grupo JM conta neste momento com 8 centros de distribuição em Portugal, sendo que 

aquele se localiza em Alfena foi inaugurado a 27 de Setembro de 2017, ano em que o Grupo celebrou 

225 anos de história. Os centros de distribuição dividem-se de acordo com a sua localização geográfica 

– norte, centro e sul - da seguinte forma: 
 

Ø Norte: Guardeiras, Vila do Conde, Alfena 
 

Ø Centro: Azambuja, Vila Nova da Rainha, Alcochete e MARL (que funciona em regime 

outsourcing) 
 

Ø Sul: Algoz 
 

Cada centro de distribuição dispõe de um conjunto de armazéns que estão divididos segundo as 

necessidades térmicas dos produtos: não perecíveis (sem controlo de temperatura), frutas e vegetais 

(entre 6 ºC e 12 ºC), bacalhau (mesma temperatura que frutas e vegetais, mas acresce o controlo de 

humidade), frescos e talho (entre 0 ºC e 4 ºC), peixe fresco (entre 0 ºC e 2 ºC) e congelados 

(temperaturas abaixo dos 20 ºC negativos). Depois desta separação, que se baseia nas condicionantes 

de cada artigo, ter sido efetuada, os produtos são ainda repartidos consoante estejam destinados a 

entrar num fluxo logístico Stock, JIT ou cross-docking. Esta decisão é tomada tendo em conta as 

necessidades das lojas e as características do artigo, em especial a perecibilidade.    

Na operação que acontece diariamente nos centros de distribuição é possível identificar quatro 

etapas: criação da ordem de compra (OC), receção da mercadoria, execução, expedição e devolução 

de mercadoria. Quando se dá a chegada da mercadoria aos centros de distribuição, esta pode ser 

alocada a diferentes tipos de armazenamento, como já foi referido. O método stock é geralmente 

utilizado para produtos cujo prazo de validade é longo e que podem ser não-perecíveis, congelados e 

bacalhau. Os métodos JIT e cross-docking são semelhantes entre si, no sentido em que em ambos os 

casos o artigo não permanece mais de 24 horas parado no armazém e a velocidade de rotação dos 

produtos assenta no máximo em ciclos diários. Nestes métodos a operação é bastante rápida e o 

armazém funciona como ponto de coordenação de inventário e não como ponto de armazenamento, e 

tudo é executado diretamente no chão do armazém. O cross-docking acaba por ser ainda mais rápido 

que o JIT, visto que as encomendas já vêm executadas em paletes de acordo com os pedidos das 

lojas. Nestes fluxos mais rápidos (JIT e cross-docking) qualquer tipo de produto pode ser encontrado, 
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embora sejam mais focados para produtos perecíveis que não podem permanecer muito tempo 

parados no armazém.  

Todos os centros de distribuição do Grupo são anualmente auditados, de forma a garantir a 

qualidade e a segurança alimentar dos produtos. Estas auditorias (tanto internas como externas) 

passam por análises a superfícies de contacto e manipuladores de produtos perecíveis, bem como 

análises à água e ao ar.  

 

2.2.3 Distribuição 
 

Após a mercadoria necessária estar alocada nos respetivos armazéns e pronta para ser expedida, 

segue-se outra etapa fundamental na cadeia de valor do Grupo JM, que é o transporte dos produtos 

desde os centros de distribuição até às lojas, tendo em conta as restrições de cada uma. Esta tarefa é 

gerida pelo departamento de Transportes, que tem como função minimizar os custos e aumentar a 

eficiência, conciliando todas as condicionantes: localização geográfica das lojas, horários de receção 

de cada uma, quantidade a ser transportada, definição das melhores rotas, capacidade do backroom 

de cada loja (local de armazenamento disponível em cada loja, ao qual o consumidor final não tem 

acesso), tipo de viatura disponibilizada e respetiva capacidade, entre outras. Para além de estar 

encarregue da complexa tarefa de fazer a melhor combinação possível entre todos os componentes 

referidos, o departamento de Transportes está também responsável pelas operações de logística 

inversa e de backhauling. As operações de logística inversa referem-se à devolução de produtos das 

lojas (produtos danificados ou fora de validade), e ao retorno dos acessórios de transporte. Por sua 

vez, as operações de backhauling dizem respeito a aproveitar para recolher paletes vazias 

provenientes das lojas e, se possível, mercadorias dos fornecedores que possam ser incluídos na rota 

das viagens de retorno ao armazém.  Estas funções minimizam não só os custos logísticos do Grupo, 

mas também os impactos ambientais, ao reduzir as quantidades de emissões e desperdícios.  

Sendo que o transporte de mercadoria não é a função core do Grupo, este opta por criar parcerias 

com empresas transportadoras. Tem estabelecidos contratos com seis transportadoras diferentes, 

permitindo assim ao Grupo não ficar dependente de uma apenas, conseguindo manter flexibilidade e 

precaver-se de algum inconveniente. 

As operações logísticas da JM contam com um total de 350 viaturas disponíveis, a maioria 

pertencente à empresa ZAS (283), seguida da empresa TJA e da Edgar e Prieto com 19 viaturas cada, 

às quais se segue a empresa TFS com 14 viaturas, e por último as empresas Oscar e TRACAR com 9 

e 6 viaturas, respetivamente. Com a empresa ZAS foi estabelecido um contrato Open Book, onde todos 

os custos (combustível, manutenção, reparações, entre outros) são acarretados pelo Grupo JM e, ao 

mesmo tempo, as viaturas estão 100% disponíveis para seu próprio usufruto. A empresa ZAS fica então 

responsável pelas questões legais e pela gestão e contratação dos condutores necessários.   

Do total de 350 viaturas disponíveis, são mais de 200 as que estão alocadas ao centro de 

distribuição da Azambuja, estando estas dividas por capacidade de transporte: 10, 12, 13, 18, 20, 22, 

24 ou 33 paletes. 
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Neste segmento do transporte de mercadorias, é ainda importante perceber como se processa o 

fluxo de informação e o planeamento. Dada a complexidade dentro do departamento de Transportes, 

esta exige um planeamento diário e rigoroso para garantir o abastecimento das 413 lojas Pingo Doce. 

Neste planeamento todas as restrições previamente mencionadas são tidas em conta, e aquando da 

sua finalização é enviado para as empresas transportadoras o plano final para que estas possam alocar 

os respetivos condutores e viaturas necessárias. Esta execução do plano exige um acompanhamento 

constante que pode conduzir a algum ajuste de última hora.  

 

2.2.4 Lojas Pingo Doce 
 

Com mais de 400 lojas Pingo Doce dispersas por 300 localidades em Portugal, a expansão do 

Grupo JM continua.  

Após os produtos terem sido fornecidos e consolidados nos centros de distribuição, têm de ser 

transportados (da forma que foi explorada anteriormente) de maneira a que haja garantia de 

abastecimento de todas as lojas da insígnia.  

Na figura 6, é possível visualizar a distribuição das lojas Pingo 

Doce ao longo de Portugal Continental. Verifica-se que a maioria 

se localiza na região Centro e Norte, na zona litoral, havendo uma 

aglomeração à volta das cidades Lisboa e Porto.  

Verifica-se também um reduzido número de lojas na região Sul, 

quando em comparação com o resto do mapa. Desta forma, 

existem muitos fornecedores que se recusam a entregar nos 

centros de distribuição da região Sul, porque nem sempre 

garantem a utilização da capacidade total dos veículos, não 

garantindo então o Full Truck Load (FTL). Nestas situações, os 

fornecedores optam por entregar a mercadoria num centro de 

distribuição da região Centro, e o Grupo JM é que depois se 

encarrega de fazer o transhipment para os seus armazéns da 

região Sul.  

Em relação às lojas Pingo Doce, para além de se encontrarem 

divididas por regiões ao longo do país, também elas podem ser 

divididas de acordo com o seu tamanho. O Grupo utiliza o código 

P1 para mencionar as lojas de menor dimensão (até 600 m2), sendo 

que o código P5 representa os hipermercados (maior dimensão das 

lojas Pingo Doce, superior a 2000 m2).  

 

2.3 Reaprovisionamento das lojas  
 

Todo o fluxo de mercadoria acima explorado só é possível e necessário, graças às solicitações 

feitas pelos consumidores finais, porque é, no fim de tudo, para estes que toda a cadeia de valor é 

Figura 6 –Distribuição das lojas Pingo 
Doce em Portugal Continental 

(https://www.pingodoce.pt/lojas/) 
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dirigida. É no departamento de Supply Chain que se encontra contemplada a gestão dos pedidos das 

lojas Pingo Doce e do reaprovisionamento das mesmas, visto que os dados necessários para o fazer 

estão inseridos no MRP (área contida no departamento de Supply Chain).    

Deste modo, importa saber como é iniciado todo este processo e como é feita a integração da 

informação necessária. De seguida, nesta secção é realizado um enquadramento sobre como o 

processo que aciona a cadeia funciona, onde é dado maior destaque à poderosa ferramenta MRP. 

 

2.3.1 MRP 
 

Para que todas as operações descritas sejam efetuadas com a maior eficiência e rigor possíveis, é 

necessário ter a informação integrada, para que todos os departamentos estejam interligados e 

informados em tempo real. É por essa razão que o Grupo JM utiliza o sistema SAP. O sistema SAP 

(Systems, Applications and Products in Data Processing) é um sistema ERP (Enterprise Resource 

Planning) que permite fazer uma gestão integrada dos diversos departamentos.  

É com base na informação que está contida no sistema SAP que a ferramenta MRP (Materials 

Requirements Planning) entra em ação, calculando as quantidades necessárias enviar para cada loja, 

tendo em conta os níveis de inventário e os tempos de entrega dos fornecedores. O MRP de cada loja 

é processado automaticamente durante a noite de domingo para segunda-feira, sendo elaborada uma 

sugestão de abastecimento para a semana que está a começar, onde são indicadas as quantidades 

necessárias de cada produto do sortido a ter em loja.  Ou seja, encerrada uma loja Pingo Doce numa 

noite de domingo, o MRP vai calcular para cada artigo qual a quantidade necessária expedir do 

armazém para cada dia da semana que está a começar. Esta sugestão surge então como base de 

planeamento semanal, mas é importante referir que todos dias quando as lojas fecham, o MRP é 

obviamente atualizado, para que os ajustes à realidade sejam feitos.  

Durante as manhãs de cada dia, até uma determinada hora (consoante o armazém a que a loja está 

alocada), o gerente de loja tem opção de alterar as quantidades sugeridas pelo MRP. Em 70% dos 

casos, a sugestão do MRP é aceite, sendo que nas restantes é alterada e muitas vezes sem sucesso, 

ou seja, gerando excesso ou roturas de inventário.  

O cálculo das quantidades necessárias para cada produto é realizado pelo MRP tendo em conta as 

vendas nas quatro semanas antecedentes ao momento, sobre as quais é calculada uma média. Caso 

o produto tenha estado em promoção nalguma dessas quatro semanas, essa semana não é 

incorporada nos cálculos, e o MRP é processado, apenas, com as três semanas restantes.  

Como foi referido, o MRP tem em consideração as quatro semanas anteriores de vendas, mas não 

só. Ele também tem em linha de conta o stock atual, uma vez que não se pode apenas enviar para as 

lojas a quantidade que se espera vender. O stock atual é o nível de inventário que é pretendido ter em 

loja e tem por base duas componentes:  
 

Ø Cobertura teórica: o objetivo é garantir que a loja tem em inventário um dado produto, 

durante um determinado número de dias, ou seja, se uma loja tem de garantir stock de um 

produto A durante pelo menos três dias, porque por exemplo o fornecedor só volta a entregar 
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mercadoria 3 dias depois, significa que a sua cobertura teórica deve corresponder à 

quantidade que se espera vender em 3 dias na loja; 
 

Ø Stock mínimo: este componente diz respeito ao espaço alocado ao produto na prateleira, ou 

seja, neste caso o objetivo é garantir que a prateleira se mantém preenchida.  
 

No fim, prevalece o maior número de entre os dois (cobertura teórica ou stock mínimo) em relação 

à quantidade a pedir ao armazém. Geralmente, nos produtos de elevada rotatividade, prevalece a 

cobertura teórica, enquanto que nos produtos de baixa rotatividade prevalece o stock mínimo. Tal 

acontece porque, por exemplo, se estiver prevista a venda de apenas 1 garrafa de whisky (produto de 

baixa rotatividade) num dia da semana, não é possível ter apenas uma garrafa na prateleira, uma vez 

que passa uma má imagem e reputação. Neste caso, o MRP socorre-se do stock mínimo e, apesar de 

saber que só vai vender uma garrafa, tem que garantir que a loja tem a quantidade necessária para 

preencher a prateleira respetiva. Normalmente, o menor stock mínimo possível e aceite nas lojas Pingo 

Doce corresponde a 2 unidades, que perfazem uma frente da prateleira, ainda que reduzida, mas 

suficiente para salvaguardar a imagem do Grupo. 

O MRP consiste então num cálculo que atende ao histórico de vendas com vista a projetar as 

quantidades necessárias a aprovisionar por loja e artigo, diariamente. Apesar desta ferramenta tentar 

garantir uma determinada cobertura específica para cada artigo, a dispersão de tempos de entrega 

pode atingir quase um mês, e sendo assim, os cálculos e previsões devem ser acautelados com este 

tipo de variáveis.  

Como variável a ter em conta, há que também salientar a sazonalidade, a qual se refere à aplicação 

do histórico referente ao ano anterior. Por exemplo, a venda de garrafas de água. No verão existe 

sempre um aumento de vendas deste produto, mas o MRP não o sabe. É então, graças à aplicação da 

sazonalidade aos cálculos iniciais, que o MRP é, de certa forma, “informado” que as quantidades devem 

ser ligeiramente inflacionadas (neste caso).  

É ainda fundamental referir nesta secção que diz respeito ao MRP, que este é processado para 

todas as lojas (413 – apenas Pingo Doce) e para uma média de 28.000 referências (SKUs – Stock 

Keeping Units), sendo, portanto, um processo muito complexo e denso, envolvendo uma enorme 

quantidade de dados que são processados automaticamente e em simultâneo.  

É assim desta forma que o pedido das lojas é automaticamente calculado, podendo ser sempre 

alterado pelo gerente de loja, a não ser que existam ordens superiores contrárias. Verifica-se também 

que, só depois dos pedidos das lojas serem processados, é que toda a cadeia logística é acionada, ou 

seja, só após o MRP desempenhar a sua função é que se pode definir a quantidade a expedir dos 

armazéns, a quantidade a pedir aos fornecedores, o número de veículos necessários, entre outros. 

Portanto, pode-se concluir que se está perante um sistema pull, dado que a procura das lojas é que 

puxa a distribuição.   
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2.4 Roturas de Stock nas lojas Pingo Doce 
 

Embora, tudo seja realizado com o maior rigor e cuidado possível, as roturas de stock têm sido algo 

que se verifica no dia a dia das lojas Pingo Doce. É neste contexto que se insere a presente dissertação 

de mestrado, sendo que seguidamente o maior foco passa por apresentar uma breve análise sobre 

roturas de stock que foi realizada, para que sirva como motivação para a importância de ter um modelo 

de reabastecimento adequado que evite este tipo de acontecimentos.  

As lojas Pingo Doce são, na maior parte dos casos, abastecidas seis dias por semana, exceto ao 

Domingo. Os artigos que pertencem ao fluxo logístico stock (não-perecíveis, congelados e bacalhau) 

podem ser entregues nas lojas todos os seis dias disponíveis, enquanto que os artigos que pertencem 

ao fluxo logístico JIT contemplam receções “multi-lead time”, pois dependem do fornecedor. Ou seja, 

os artigos em JIT estão dependentes do tempo e calendário de entrega dos fornecedores, não 

possuindo um calendário de entrega nas lojas fixo. Podem haver semanas em que existem entregas 

durante os seis dias disponíveis, e outras semanas em que nem todos os dias são utilizados para 

reabastecimento. 

É no reabastecimento das lojas, que surge o insaciável desafio “será a quantidade definida a enviar 

para a loja suficiente ou excessiva?”, e para o qual é sugerida uma proposta de melhoria no presente 

estudo. Em todas as cadeias de abastecimento existe esta dúvida e o constante esforço de igualar a 

oferta e a procura, ao menor custo possível, trabalhando sempre no sentido de aumentar o nível de 

serviço. As lojas Pingo Doce não são exceção no que diz respeito a este desafio incessante, e 

infelizmente, todos os dias existem roturas de stock nos artigos das lojas.  

Para uma melhor gestão dos artigos, estes são alocados e separados em diferentes áreas (ver 

tabela 2), consoante o tipo de produto e condicionantes do mesmo. Esta separação permite que mais 

facilmente sejam geridos os níveis de inventário reais, as necessidades de fornecimento aos armazéns 

e de abastecimento às lojas.  Na tabela seguinte, encontram-se as respetivas áreas existentes, exceto 

a dos negócios complementares, serviços, artigos retornáveis e economato, visto que estas não são 

do interesse para o estudo presente.  
 
Tabela 2 – Nomenclatura utilizada para referenciar as áreas de negócio do Grupo 

Área Nome Exemplos 

1001 Mercearia 
Bolos, bolachas, aperitivos, batas fritas, enlatados, 

arroz, massa... 

1002 Perecíveis especializados Frutas e vegetais, talho e peixe fresco 

1003 Perecíveis não-especializados 
Natas, leite, queijo, iogurte, charcutaria, 

congelados... 

1004 Bebidas Água, refrigerantes, bebidas alcoólicas, sumos 

1005 Detergentes e Produtos de 
Limpeza 

Limpa vidros, lixívia, tira nódoas... 

1006 Produtos Pessoais Produtos de higiene pessoal e perfumaria 

1007 Bazar ligeiro Alimentação animal, utensílios de cozinha... 
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O departamento de Supply Chain, através do seu ERP, SAP, tem acesso a uma simples avaliação, 

registo e controlo de roturas de stock que acontecem nas lojas Pingo Doce. Todas as manhãs é 

disponibilizado pelo sistema um relatório de eventos Out of Stock (OOS), onde são indicadas as 

percentagens de cada artigo que já estão em rotura ou que estão na iminência de acontecer, ou seja, 

a percentagem por artigo que irá eventualmente entrar em rotura durante o dia que está prestes a 

começar para a loja em questão. 

Para além de quantificar o número de OOS diariamente, o sistema também atribui uma causa a 

cada um destes eventos. Estas causas são atribuídas automaticamente pelo sistema, sendo a 

atribuição feita com base num algoritmo matemático definido pela área dos Dados Mestres (área 

pertencente ao departamento de Supply Chain), e que foi resultado da experiência obtida neste 

processo. As causas de eventos de rotura de stock identificadas pelo sistema podem ser de diferentes 

tipos, sendo as categorias existente as seguintes: 
 

Ø Problema de Dados Mestres – causa atribuída quando existe um bloqueio, os dados não 

estão devidamente parametrizados, ou existe um parâmetro em falta (por exemplo, o pedido 

a fornecedores não foi aberto); 
 
Ø Nível de Serviço – causa atribuída quando o fornecedor não entrega a quantidade de 

mercadoria acordada, no tempo de entrega estipulado; 
 
Ø Atraso do Armazém – quando se sucede um atraso no transporte entre armazém-loja, o que 

leva a um consequente atraso na receção de mercadoria na loja; 
 
Ø Alteração do MRP – quando a sugestão que é providenciada pela ferramenta MRP é 

incorretamente alterada pelo gerente de loja; 
 
Ø Promoção – quando a rotura de stock é causada, em princípio, pela redução de preço, o que 

conduz a um aumento de vendas acima do esperado; esta causa está intrinsecamente 

associada a dois motivos: ou a ação foi bem-sucedida, ou a previsão foi pouco rigorosa; 
 

Ø Reativo/Novo – quando um produto é novo no sortido ou é reativo (deixou de pertencer ao 

sortido e foi agora reativado para voltar a fazer parte do mesmo), é natural que o produto 

esteja em rotura nas lojas quando se ativa a respetiva referência no sistema, uma vez que 

ainda não se encontra na loja que lhe foi atribuída;  
 
Ø Previsão – causa atribuída quando as previsões de vendas e as estimativas ficaram 

demasiado abaixo da realidade; 
 

1008 Eletrónica e Entretenimento Aquecedor, micro-ondas, cafeteira, torradeira... 

1009 Têxtil Têxtil lar, roupa homem e senhora, calçado 

1010 Têxtil JM Meias, collants 
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Ø Pico de Vendas – quando existe um aumento exponencial de vendas; não se considera um 

erro de previsão por serem casos extraordinários; é estipulado um valor x que, caso seja 

ultrapassado, considera-se um pico de vendas, e já não se está perante um caso de erro de 

previsão. 

 

Na figura 7 é apresentado um caso exemplificativo para melhor representar a diferença entre as 

causas de OOS de previsão e pico de vendas, onde se observa que acima de um valor definido pela 

empresa se considera pico de vendas, e abaixo erro de previsão da procura. 
 

 

Ø Cobertura de risco - a cobertura de risco diz respeito à quantidade a garantir em inventário 

para cobrir o risco de o fornecedor falhar a entrega da quantidade necessária na data prevista; 

esta causa de rotura de stock é atribuída quando a cobertura de risco é estimada de forma 

incorreta, levando consequentemente a roturas no artigo em questão; 

 

Ø Regularização de stocks – inclui perda de stock (roubo interno e externo), erros de 

transação (erros no registo à chegada à loja e no registo da saída de loja; tipicamente os 

funcionários que estão nas caixas registadoras são avaliados pelo tempo médio de operação 

e rapidez nos checkouts, e muitas vezes quando o cliente traz produtos com preços 

semelhantes, acontece que passam o código de barras de um produto e registam os restantes 

como SKUs idênticos, fazendo assim com que haja um dos produtos onde a quantidade 

inventariada registada é menor que o real, e o caso contrário nos restantes produtos), 

inventário inacessível (casos em que o artigo existe na loja, mas nenhum funcionário sabe 

onde se encontra; pode acontecer quando um cliente pega num produto e volta colocá-lo na 

prateleira errada), e por último, casos de identificação errada do produto (etiquetas erradas 

colocadas pelos fornecedores ou pela loja). Qualquer um destes casos, leva a erros na 

contagem de stock no sistema informático, o que conduz a que às vezes o sistema indique 

que existe stock negativo, o que não é possível. É então nestas situações extremas que tem 

de ser feita uma regularização de stocks e esta causa é identificada como fonte dos eventos 

de OOS. 

Figura 7 – Caso meramente exemplificativo para melhor compreensão da diferença pico de vendas vs. previsão 
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2.4.1 Análise das Roturas de Stock 
 

As roturas de stock estão diretamente associadas a um nível de serviço apercebido pelo consumidor 

final menor que o desejado, o que pode levar a uma fragilidade de fidelização do cliente e passar uma 

má imagem e reputação da marca, e no limite, do Grupo. Tal facto, suscitou a motivação de analisar o 

problema em causa. 

Neste contexto, foi realizada uma primeira análise de alguns dados de OOS para se verificar se 

estes eventos representavam de facto um problema para o Grupo JM e se deviam ser solucionados, 

ou se não teria impacto tê-los em consideração.  

Para o efeito, foi selecionada uma loja padrão – Loja Pingo Doce localizada no Campo Santana, em 

Lisboa. Esta loja foi a selecionada, dado ser uma loja estável, no sentido que não sofre muita 

sazonalidade (comparativamente, por exemplo, com uma loja do Algarve), por ter uma dimensão 

média, e por ser considerada pelo Grupo como uma loja favorável a ter como modelo de estudo numa 

fase de exposição do problema. Este acompanhamento foi realizado com o intuito de ter um primeiro 

contacto com as roturas de stock, verificar se são de facto uma realidade, em que medida e dimensão 

acontecem, para que depois pudesse ser realizada uma proposta de melhoria sobre as mesmas, como 

é o objetivo da dissertação. Esta análise inicial e introdutória ao problema teve a duração de 

aproximadamente dois meses (entre 1 de Outubro de 2017 e 22 de Novembro de 2017), e os resultados 

obtidos e análises feitas apresentam-se seguidamente.  

Os resultados apresentados foram elaborados com base numa análise de cerca de dez mil 

observações de roturas de stock, para o período em questão, o que, numa fase de apresentação do 

caso de estudo, foi considerada como amostra suficientemente capaz para caracterizar o problema.  

Inicialmente, foi feita uma análise genérica dos dados disponibilizados pelo Grupo, como forma de 

identificar as áreas mais problemáticas, isto é, que apresentam mais eventos OOS, e seguidamente, 

uma análise mais detalhada sobre apenas uma das áreas de negócio (área 1001 – mercearia, sendo 

uma área com bastantes roturas e que não acarreta a complexidade que os produtos perecíveis 

implicam).  

 

2.4.1.1 Análise Genérica 
 

Numa primeira análise verificaram-se quais as áreas com maior número de roturas de stock de 

acordo com as áreas de negócio definidas na tabela 2, e como é possível observar nos gráficos abaixo 

(figura 8), a distribuição das roturas não é igualmente repartida, existindo sempre três áreas com mais 

eventos de OOS (1001, 1002 e 1003), que contemplam mais de metade dos mesmos. Tanto no mês 

de Outubro, como no mês de Novembro, bem como na junção de ambos, a área 1002 é a que apresenta 

maior número de roturas, refletindo mais de 25% do total de roturas identificadas, seguida da área 1001 

(20%), que por sua vez antecede a área 1003 (18%).  As áreas 1002 e 1003 são áreas de negócio 

onde a componente da perecibilidade tem uma grande importância, e por esta razão torna-se ainda 

mais difícil a tarefa de prever as quantidades necessárias. Já a área de negócio 1001 contempla um 

grupo bastante abrangente de produtos que são muito procurados nos supermercados.   
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Ainda em relação à distribuição destas percentagens de roturas, verificou-se que a área 1001 

apresenta uma média de 1101 artigos em rotura por mês, a área 1002 uma média de 1438 artigos em 

rotura por mês e a área 1003 uma média de 954 artigos em rotura por mês. 

 
Na figura 9 (abaixo) pretendeu-se analisar qual a frequência de roturas ao longo da semana, ou 

seja, se estas acontecem durante toda a semana, ou se apenas acontecem num dia específico. 

Verifica-se que as roturas são constantes, nunca havendo nenhum dia sem roturas (nota: no dia 15 de 

Outubro o sistema esteve em manutenção, não estando este dia a ser contabilizado), e que o maior 

número de roturas se dá em especial à segunda e terça-feira. Esta situação ocorre, porque é no fim de 

semana que se dá o maior fluxo de consumidores às lojas e aos domingos não há reabastecimento 

das mesmas, tornando-se assim inevitável os baixos níveis de stock que se verificam à segunda-feira, 

porque não é possível enviar toda a mercadoria antecipadamente (no sábado, por exemplo), uma vez 

que existem limites na capacidade de armazenamento das lojas. A terça-feira surge também como um 

dos dias da semana com mais roturas, porque coincide com o dia em que as promoções das lojas 

Pingo Doce entram em ação.  

Outra conclusão que é possível retirar da análise realizada na figura 9, é que se verificou uma média 

de 209 roturas de stock por dia para a loja considerada, ou seja, no quotidiano desta loja existe em 

média 209 artigos em falta nas prateleiras da loja.  

Figura 8 – Eventos OOS por área de negócio 
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Figura 9 – Frequência de eventos OOS 
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Passando à análise das causas das roturas de stock identificadas e alocadas pelo sistema SAP, o 

seguinte gráfico (figura 10) foi estabelecido: 

 

 

Observa-se que, para a loja Pingo Doce de Campo Santana durante os meses de Outubro e 

Novembro de 2017, a causa mais evidente de roturas de stock foi a não entrega da mercadoria 

necessária pelos fornecedores (nível de serviço). Em segundo e terceiro lugares, têm-se as roturas 

causadas por motivos de promoções e por alterações feitas no MRP, respetivamente. Nota-se também 
que são praticamente nulas as roturas causadas por regularização de stock. 

 

2.4.1.2 Análise para Área da Mercearia 
 

Nesta secção, é apresentada uma análise realizada mais detalhadamente para apenas uma das 
áreas de negócio, área 1001- mercearia. A escolha desta área justifica-se, pois, a JM considerou que 

numa fase inicial de introdução ao problema em estudo se deveria considerar uma área de negócio 

que não fosse afetada pela complexidade inerente da perecibilidade. Como tal, e dada a importância 

da área da mercearia, foi escolhida a área 1001, sendo que era a primeira, excluindo as áreas de 

produtos perecíveis, que apresentava um maior número de roturas de stock, e importava então 

compreender as origens deste inconveniente. 

Numa primeira análise, categorizaram-se os artigos considerados na área da Mercearia, para que 
melhor se compreendesse o problema. As 18 categorias identificadas foram: açúcar e adoçante; 

alimentação infantil; aperitivos e snacks; arroz e massa; azeite, óleo e vinagre; batata frita; bolachas, 

bolos e biscoitos; café, chá e infusão; cereais e barras; chocolates e achocolatados; confecionados; 

conservas e enlatados; farinhas; leite condensado e preparados para bolos; mel compotas e 

marmeladas; pastilhas, chupas e rebuçados; temperos, molhos e concentrados; tostas e pão embalado.  

Figura 10 – Alocação dos eventos OOS às respetivas causas 
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Os eventos OOS foram alocados às diversas categorias identificadas (figura 11), e observou-se que 

foi nos aperitivos e snacks (19%) onde se verificaram mais roturas de stock, seguindo-se as categorias 

de bolachas, bolos e biscoitos; conservas e enlatados (10% cada categoria). 

 

 

Seguidamente, observa-se na figura 12 que a maioria das roturas de stock na área da mercearia 

foram causadas pelo nível de serviço, ou seja, situações em que os fornecedores não cumpriram com 

a entrega da mercadoria nos armazéns do Grupo, levando a que os produtos não estivessem 

disponíveis nas prateleiras da loja quando deviam. Comparativamente com a análise genérica 
previamente feita, verifica-se que, embora a principal causa de OOS seja a mesma (nível de serviço), 

a restante ordem já não se mantém, sendo a causa “atrasos” a que ocupa o segundo lugar, não 

havendo qualquer impacto da alteração do MRP nas roturas de stock. 

Figura 11 – Alocação dos eventos OOS por categoria da área 1001(mercearia) 

Figura 12 - Alocação das causas dos eventos OOS para a área 1001 (mercearia) 
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Sendo o nível de serviço a maior causa de OOS para a área de produtos em análise, realizou-se 

uma estimativa do custo de oportunidade associado, na tentativa de custear qual poderia ter sido o 

acréscimo em vendas potenciais para a loja, caso os fornecedores tivessem cumprido o que estava 

previamente previsto, apenas para os produtos de mercearia.  

Verificou-se que as vendas médias por artigo nos dias em que existiu rotura de stock causada pelo 

nível de serviço, apresentavam valor zero, ou seja, nos dias em que os fornecedores falharam com a 

sua palavra, não foi possível à loja ter nenhuma unidade de produto disponível para vender aos seus 
clientes. Assim sendo, a estimativa do custo de oportunidade foi feita para cada artigo contemplado na 

área 1001 da seguinte forma: 

 

1. Identificar os artigos de mercearia que apresentaram eventos de OOS e contabilizar o número 

de dias que cada um esteve em rotura quando a causa identificada foi o nível de serviço, para 

o horizonte temporal a ser considerado (entre 1 de Outubro de 2017 e 22 de Novembro de 

2017); 

 
2. Calcular as vendas médias nos dias sem rotura para cada um dos produtos identificados no 

passo acima descrito, ou seja, calcular o potencial de vendas de cada artigo a ser considerado 

num dia que não sofra roturas, calculando para cada um (equação 1): 
 

. 
(1) 

 
 

*52 dias = 31 dias de Outubro + 22 dias de Novembro – dia 15 de Outubro (sistema em manutenção) 

 

Desta forma é tida em linha de conta a rotatividade de cada artigo, uma vez que se consideram as 

vendas médias por artigo e não é realizada uma estimativa geral para a área de negócios 1001. 

 

3. Por último, identificou-se o preço de venda ao público (PVP) de cada artigo, de forma a ser 

possível obter no fim uma estimativa monetária do custo de oportunidade. Deste modo realizou-

se o último cálculo (equação 2): 
 

(2) 
 
 

Posteriormente, após o terceiro passo, já com o resultado respetivo à quantia que poderia ter 

acrescido às vendas de cada produto, somaram-se os resultados de todos os artigos considerados e 

obteve-se o valor de 3 271,49 €. Este número indica que, diariamente, poderia ter havido um acréscimo 

de 62,91 € (3 271,49 € / 52 dias) apenas nas vendas dos artigos considerados, não admitindo perda 

do cliente na loja Pingo Doce de Campo Santana, caso as roturas da área da mercearia causadas pelo 

incumprimento dos fornecedores fossem resolvidas.  
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Embora o valor obtido possa parecer pouco significativo quando em comparação com o volume de 

vendas das lojas Pingo Doce, deve ser tido em conta que este representa uma estimativa para apenas 

uma loja durante 2 meses, considerando só uma causa de eventos de OOS para uma área de negócio. 

Como tal, é importante relembrar que existem mais de 413 lojas Pingo Doce, 10 possíveis causas de 

roturas de stock e 10 áreas de negócio, sendo que facilmente se compreende como este valor se torna 

crucial num negócio tão grande como o do Grupo JM, apresentando um impacto monetário 

considerável.  
Concluindo, sem dúvida que as roturas de stock devem ser uma prioridade quando se pensa em 

manter o negócio competitivo e sustentável, apresentando os modelos de reabastecimento um papel 

fundamental na sua minimização. 

 

2.5 Conclusões do Capítulo  
 

Neste capítulo foi realizado um enquadramento do Grupo JM, bem como uma breve descrição da 

complexidade associada a todos os fluxos logísticos que diariamente acontecem nas instalações do 

Grupo ao longo de toda a cadeia de abastecimento. Foi apresentada a história do Grupo, o seu estado 
e operação atuais.  

Ao longo do capítulo, a organização do texto foi realizada no sentido de apresentar a 

contextualização e a grande motivação do problema em estudo, sendo esta as roturas de stock 

existentes nas lojas Pingo Doce e a consequente importância de adotar um modelo de reabastecimento 

adequado que as possa evitar. Foi realizada uma análise simples e introdutória ao tema das roturas de 

stock numa loja identificada pelo Grupo JM como exemplo a considerar, e concluiu-se que as roturas 

são uma realidade do negócio, cuja preocupação é cada vez maior. Verificou-se que embora se reúnam 

bastantes esforços para que a cadeia de abastecimento opere sem falhas, tal não é possível no mundo 
real, e infelizmente as roturas de stock existem e são cada vez mais uma constante, dado o aumento 

do consumo e da exigência dos consumidores finais. 

Em suma, viu-se neste capítulo justificada a necessidade de encontrar um modelo de 

reabastecimento que reduza as roturas de stock possibilitando a inversão deste facto observável todos 

os dias nas lojas Pingo Doce. Assim sendo, o Grupo JM, em especial o departamento de Supply Chain, 

pediu que essa proposta de melhoria fosse realizada tendo em conta, principalmente, os artigos 

slowmovers. 
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3.  Revisão de Literatura 
 

No presente capítulo é feito um enquadramento dos principais conceitos, definições, metodologias 

e resultados de investigação prévia tendo em consideração o âmbito da dissertação. É abordada a 

atualidade da indústria do retalho, o conceito de cadeia de abastecimento e todas as tarefas 

necessárias para fazer uma boa gestão da mesma (planeamento e avaliação do desempenho como 

forma de identificar pontos de melhoria). É ainda realizada uma revisão sobre a literatura referente à 

investigação e estudos que dizem respeito às roturas de stock. E, por fim, são abordados tópicos sobre 
padrões de procura e estratégias de reabastecimento baseados na teoria tradicional, bem como é 

apresentada a teoria das restrições como solução para sistemas de reabastecimento.  

 

3.1 Indústria do Retalho  
 

Uma entidade que pertença à indústria do retalho define-se como um indivíduo ou organização que 

compra produtos a um produtor ou distribuidor e os revende ao consumidor final. Esta indústria inclui 

uma ampla gama de negócios, desde venda porta a porta, a lojas de esquina, até empresas à escala 

global ou lojas online (Council of Supply Chain Management Professionals, 2013). 
Atualmente, vive-se numa era onde os clientes têm cada vez mais poder, sendo estes quem exige 

autenticidade, novidade, conveniência e criatividade. Desta forma, observa-se uma economia 

customer-driven, onde o foco e a motivação são as necessidades e exigências dos clientes (Deloitte, 

2017).  

Na era atual, também cada vez mais, a tecnologia surge como um instrumento fundamental no 

mundo do retalho, deixando de ser apenas um suplemento, mas sim algo imprescindível a ter num 

negócio deste setor. Aliada à tecnologia, existe sempre o constante desafio dos retalhistas encontrarem 

formas de satisfazer os seus clientes e de fortalecer a relação de lealdade com estes. Para tal, os 
retalhistas mundiais devem ter em consideração as necessidades, perfil e tendências do mercado com 

que estão a lidar. No relatório “Global Power of Retailing 2017”, a Deloitte reconhece alguns pontos 

chave a ter em conta na atualidade do setor do retalho mundial, sendo estas: 
 

Ø Menos é mais: os consumidores estão a definir-se cada vez menos pelo sentimento de posse 

e, cada vez mais pela sua experiência e estilo de vida pessoal; 
 

Ø Economia do “seguidor”: os consumidores procuram experiências e produtos que reflitam 
a marca pessoal por eles criada nas redes sociais;  

 

Ø Todos somos retalhistas: através do movimento maker (“do it yourself”) e da economia de 

partilha e de outros fatores, tornou-se cada vez mais difícil definir o que é um retalhista e qual 

a sua função. Com isto, os retalhistas não-tradicionais estão a inovar nos modelos de negócio 

para atender às necessidades dos clientes, utilizando modelos como serviços de subscrição 

e flash-sales (acentuada redução de preço durante um período de tempo muito curto); 
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Ø Gratificação imediata: é necessário os retalhistas endereçarem de forma cada vez mais 

imediata as necessidades do consumidor moderno, se quiserem manter a competitividade no 

mercado;  
 

Ø Evolução exponencial da tecnologia: as tecnologias exponenciais, como a inteligência 

artificial, a robótica e a realidade virtual estão a alterar o modo de compra do consumidor. 
 

A atualidade depara-se desta forma, com uma realidade em constante mudança e novos desafios 
a surgir a cada dia que passa, com um mercado cada vez mais exigente (necessidade de satisfazer as 

vontades no imediato, perto do cliente, oferecendo qualidade a um preço competitivo), e onde tudo 

acontece no momento. Por conseguinte, torna-se uma necessidade fundamental que as empresas se 

foquem numa gestão de excelência da respetiva cadeia de abastecimento, dado que esta irá com 

certeza ajudar no processo de fazer face aos novos desafios. Uma boa gestão da cadeia de 

abastecimento implica um excelente planeamento e acompanhamento de todos os processos, para 

que se consiga aumentar ao máximo a eficiência de toda a cadeia e a reputação da empresa no 

mercado. Por fim, é necessário que estas tarefas sejam executadas em concordância com a estratégia 
corporativa da empresa. 

 

3.2 Cadeia de Abastecimento  
 

O Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), é a principal associação mundial 

sem fins lucrativos de profissionais de gestão de cadeias de abastecimento que tem como objetivo 

estar a par de todos os desenvolvimentos que sejam feitos nesta área, bem como ser a entidade que 

difunde estes conhecimentos pela comunidade interessada. Segundo a mesma, o conceito de cadeia 

de abastecimento define-se como um elo de ligação entre diversas empresas, abrangendo todos os 
fluxos materiais e de informação envolvidos nos processos logísticos desde a aquisição de matérias-

primas até à entrega do produto acabado ao consumidor final. A respeito do conceito de cadeia de 

abastecimento surge o de gestão de cadeias de abastecimento (em inglês, Supply Chain Management 

- SCM), sendo esta definida pelo CSCMP como aquela que engloba as tarefas de planeamento e 

gestão envolvidas nas atividades de sourcing e procurement, conversão e gestão de atividades 

logísticas. É também importante referir que inclui as tarefas de coordenação e colaboração entre os 

parceiros ao longo de toda a cadeia (fornecedores, intermediários, entidades prestadoras de serviços 
logísticos e clientes), integrando ainda a gestão da relação procura-oferta dentro e entre entidades. 

Taimoradi et al. (2015), referem por fim, que os objetivos desta gestão passam essencialmente por 

minimizar os custos da cadeia satisfazendo os níveis de serviço exigidos. 

Sendo o conceito e o papel da cadeia de abastecimento de tal forma importante e fundamental, 

vários estudos na literatura foram feitos no sentido de compreender a sua evolução e impactos sofridos 

ao longo do tempo. A evolução do conceito de cadeia de abastecimento foi estudada por Cerchione e 

Esposito (2016), onde se verificou o impacto de novas preocupações políticas, ambientais e 

económicas. Após todas as mudanças sofridas, tais como os esforços para a melhoria da relação 
cliente-fornecedor, alianças estratégicas, influências da globalização e, por último, o debate sobre a 
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sustentabilidade e economia circular, os autores definem uma cadeia de abastecimento como um 

sistema multiobjectivo (económico, produtivo, estratégico, ambiental, social, etc.) influenciado por uma 

grande variedade de fluxos (financeiro, material, informação, tecnologia, etc.).  No fim, defendem ainda 

que num sistema tão complexo, a gestão de processos (adoção, criação, armazenamento, 

transferência, partilha e aplicação de conhecimento) surge como resposta necessária a novos desafios 

da cadeia de abastecimento, impostos pela globalização e sustentabilidade.  

De acordo com Garcia e You (2015), existem muitos desafios a serem considerados na cadeia de 
abastecimento, como por exemplo: desafios multi-escala (escalas espacial, temporal e de incerteza), 

desafios técnicos na otimização (desafios de modelação, algorítmicos e computacionais), desafios 

multiobjectivo e sustentáveis (sustentabilidade e critérios) e o desafio da existência de vários decisores 

que pode conduzir a conflito de interesses. 

Todos os desafios inerentes à realidade da cadeia de abastecimento devem ser tidos em conta e 

controlados, sendo necessário efetuar um planeamento e uma gestão rigorosos. O planeamento da 

cadeia de abastecimento compreende a gestão de inventário, o planeamento da produção, bem como 

o planeamento de materiais e da distribuição e transporte (Manzini e Bindi, 2009; Ravindran et al., 
2010; Constantino et al., 2012; Bowersox et al., 2013; Ivanov et al., 2014). Este processo de 

planeamento constitui uma atividade fundamental dentro da gestão da cadeia de abastecimento, a qual 

lida especialmente com uma rede de negócios interligados, cobrindo a organização de todas as 

atividades desde a fase de procurement até à distribuição dos produtos no mercado, como referido 

acima. Neste contexto, o processo de planeamento e controlo da cadeia de abastecimento, e a 

utilização de ferramentas de apoio a estes processos são indispensáveis. 

 

3.2.1 Planeamento da Cadeia de Abastecimento 
 

Conforme descrito acima, a gestão de cadeias de abastecimento é uma tarefa árdua e complexa, 

que se torna cada vez mais exigente com a evolução do tempo. É fundamental as empresas 

assegurarem um papel ativo, atento, esforçado e determinado neste âmbito, de forma a conseguirem 

singrar perante a concorrência e conseguirem recolher o máximo de benefícios possíveis. Para o efeito, 

deve-se considerar a integração eficiente da cadeia de abastecimento, para que se tire proveito de uma 

otimização global da mesma, tornando todos os processos mais eficientes através da redução de 

custos e tempos, e do aumento do nível de resposta, flexibilidade e serviço, tal como, da partilha de 
informações e risco entre as diversas entidades. Segundo Barbosa-Póvoa (2014), esta é uma tarefa 

difícil de ser alcançada e a utilização de ferramentas de apoio à tomada de decisão torna-se obrigatória 

ao longo de todas as atividades da cadeia de abastecimento. As atividades que devem ser auxiliadas 

por estas ferramentas integram tomadas de decisão que abrangem três níveis principais: estratégico, 

tático e operacional.  
 

Ø Planeamento estratégico: inclui tomadas de decisão que têm um efeito duradouro, 

analisando as necessidades de exploração e a implementação de novas oportunidades de 

atuação, como é o caso da fase de network design (decisões sobre o número, localização e 

capacidade das instalações); 
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Ø Planeamento tático: lida com a tomada de decisões a médio-prazo e tem como objetivo 

conciliar a capacidade da empresa com as necessidades finais, dando origem ao 

planeamento agregado, onde são definidas as políticas de inventário, as estratégias de 

transporte, o fluxo de materiais e o planeamento de recursos; 
 

Ø Planeamento operacional: contempla a tomada de decisões que dizem respeito ao 

funcionamento do dia-a-dia do negócio (curto-prazo), definindo os planos que permitam tirar 

proveito dos recursos disponíveis (escalonamento, definição de rotas e de carregamento de 

camiões, e alocação de recursos humanos). 
 

Os planeamentos tático e operacional, sobre o qual focará este trabalho, representam fases 
fundamentais de qualquer organização, sendo nestas que se tomam as decisões que irão, com certeza, 

ter repercussão no futuro. Por outro lado, para se conseguir alcançar um bom planeamento, existe a 

necessidade de efetuar uma avaliação do desempenho da cadeia que permita o controlo das 

atividades. De seguida, são analisados estes aspetos. 

 

3.2.2 Avaliação do Desempenho da Cadeia de Abastecimento 
 

Aliada à componente de planeamento, deve sempre existir uma componente de controlo e 

verificação de performance, que permita avaliar o impacto das decisões tomadas e a evolução do 
desempenho da cadeia. Toda a complexidade envolvida na cadeia de abastecimento, implica que seja 

fulcral utilizar medidas de controlo e de gestão que permitam medir o desempenho da mesma, de forma 

a conseguir identificar pontos de melhoria. Uma vez que o desempenho organizacional cada vez mais 

depende de parceiros externos, a ação de alargar a gestão e controlo ao longo de toda a cadeia de 

abastecimento surge progressivamente como uma necessidade, ao invés de ser uma opção para a 

maioria das empresas (Chen e Paulraj, 2004; Li et al., 2005). É assim da maior importância medir o 

desempenho de variadas e diversas tarefas: logística, gestão de inventário e de armazéns, previsão da 

procura, gestão da relação cliente-fornecedor, entre outras. Para este fim, existem sistemas de medição 
de desempenho da cadeia de abastecimento (Supply Chain Performance Measurement Systems - 

SCPMSs) que permitem a adoção de métricas de desempenho que abrangem diferentes empresas e 

processos. Elas representam uma forma de melhorar a gestão, garantindo tomadas de decisão mais 

conscientes e oportunas (Gunasekaran et al., 2004). De acordo com Kaplan e Norton (2005), “Sem 

medidas, não existem melhorias”. 

Existem diferentes objetivos pelos quais as medidas de desempenho podem ser desenvolvidas, tais 

como: identificar sucessos, identificar se as necessidades dos clientes estão a ser satisfeitas, 
compreender os processos do negócio, ajudar nas tomadas de decisão, possibilitar o progresso, 

identificar pontos de estrangulamento, problemas e oportunidades (Gunasekaran e Kobu, 2007). Como 

existem diversas causas que podem suscitar o desenvolvimento de métricas de desempenho, surgem 

também resultados variados baseados em critérios, abordagens e técnicas diferentes, como por 

exemplo: recursos, custos, nível de serviço, flexibilidade, tempo, qualidade e inovação (Balfaqih et al., 
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2016). Logo, as métricas utilizadas por diferentes empresas, nem sempre são as mesmas, sendo estas 

adaptadas a cada realidade.  

No ano de 1997, a entidade Supply Chain Council lançou a primeira versão do modelo SCOR 

(Supply Chain Operations Reference), apresentado na figura 13. Este modelo foi projetado para 

analisar toda a cadeia de abastecimento e identificar pontos de melhoria nos fluxos de materiais, 

informação e trabalho, e é um processo que pode ser descrito em quatro passos, segundo o Supply 

Chain Council (2005). 

 

Este modelo que contempla os quatro passos apresentados, pode ser aplicado tanto a negócios 
com uma banda estreita, como a negócios com uma larga base de iniciativas que integram diversas 

cadeias de abastecimento, e aplica-se a qualquer entidade ao longo da cadeia de abastecimento, seja: 

produtores, distribuidores, retalhistas ou outro.  

A aplicação desta iniciativa tem sido utilizada por diversas empresas, e tem apresentando resultados 

bastante positivos, considerando sempre melhorias no departamento financeiro. Assim se demonstra 

a importância de ferramentas como o SCOR para que exista uma melhoria considerável no 

desempenho de um negócio. 

Em suma, é importante fazer um bom planeamento, controlo e avaliação da cadeia de 
abastecimento, para que esta seja continuamente melhorada de forma a ser capaz de se adaptar e 

corresponder aos novos desafios que vão surgindo. Um dos grandes desafios de qualquer cadeia de 

abastecimento é a gestão de stocks, uma vez que é praticamente impossível alcançar o equilíbrio total 

entre o excesso de inventário e as roturas de stock. O excesso de inventário envolve que existam 

investimentos parados, e no caso da JM como a maioria dos seus artigos são perecíveis, o excesso de 

inventário pode mesmo implicar que o investimento parado se torne em investimento sem qualquer 

retorno. Por outro lado, as roturas de stock também representam uma grave realidade para qualquer 
empresa e seguidamente é explorada a sua existência, e como esta corresponde a um problema 

bastante presente na atualidade e que atrai problemas gravíssimos, tal como a perda de vendas, 

reputação e clientes. 

Figura 13 – Modelo SCOR, (adaptado de Supply Chain Council, 2005, SCOR Model) 
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3.3 A Cadeia de Abastecimento e as Roturas de Stock  
.  
Apesar de todos os esforços feitos no sentido de planeamento e de controlo, e da utilização de 

ferramentas de apoio à gestão da cadeia de abastecimento, não existe até hoje nenhuma cadeia de 

abastecimento sem falhas. Embora, se esteja cada vez mais perto de alcançar esse fim, as roturas de 

stock são um problema persistente no mundo do retalho (Grewal e Levy, 2007), e é neste contexto que 
se insere a presente dissertação, na tentativa de através duma proposta de melhoria para o método de 

reabastecimento de artigos slowmovers minimizar este problema nas lojas Pingo Doce.  

Globalmente, existe uma média de 8.3% de produtos no retalho que não se encontram disponíveis 

nas prateleiras quando lá se deveriam encontrar (Gruen e Corsten, 2008). Apesar das iniciativas para 

melhorar a colaboração entre fornecedores e retalhistas, tais como ECR (Efficient Consumer 

Response), e apesar do número crescente de tecnologias, tais como RFID (Radio-Frequency 

Identification) e de métodos de análise nos pontos de venda, a situação das roturas de stock pouco ou 

nada tem melhorado nas últimas décadas (Aastrup e Kotzab, 2010). Segundo Frontoni et al. (2017), 
todo o esforço dos retalhistas é frustrado por eventos de roturas de stock que conduzem a diferentes 

tipos de reações por parte dos clientes que se encontram abaixo identificadas. Quando se depara com 

uma situação de rotura de stock e não encontra na loja o produto que tinha em mente comprar, o 

cliente:  
 

Ø Compra um produto substituto (mesma marca ou diferente); 

Ø Adia a compra; 

Ø Desiste da compra; 

Ø Compra o produto numa loja diferente (da mesma cadeia ou não). 
 

As duas primeiras reações implicam perdas negligenciáveis no lucro, mas obstruem o planeamento 
de vendas, uma vez que a compra de produtos substitutos dissimula a procura verdadeira. Já na 

terceira e quarta reações, a venda é perdida, e nos piores cenários pode ainda implicar a perca de 

vendas futuras, caso a imagem da cadeia fique tão fragilizada que o cliente decida não regressar. 

As roturas de stock têm um impacto direto no desempenho financeiro dos retalhistas e as perdas 

imediatas de vendas associadas a estes eventos, estima-se que representem 4% das vendas (Gruen 

et al., 2002), o que equivale aos quase 5% de média que os retalhistas despendem nas operações 

logísticas da cadeia (Sivakumar, 2010). Acrescido ao impacto financeiro negativo, as roturas de stock 

são também conhecidas como eventos que diminuem a lealdade à marca ou à loja, como referido 
anteriormente, pondo em causa vendas futuras. Embora seja difícil de prever o comportamento dos 

clientes, este deve ser o ponto de partida quando se tentar aumentar a disponibilidade do artigo na 

prateleira, ou seja, deve-se primeiro perceber a reação do cliente às roturas para se poder agir sobre 

elas (Rajaram e Tang, 2001). 

No âmbito de melhor compreender o comportamento e reação do cliente às roturas, já alguma 

pesquisa foi realizada na literatura. Campo et al. (2000), demonstraram que a compra de um produto 

substituto dentro da mesma loja é mais provável de acontecer quando os custos de mudança e de 
oportunidade são elevados entre lojas. Fitzsimmons (2000), através de quatro experiências 
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laboratoriais, afirma que a resposta dos clientes aos eventos de roturas de stock é maioritariamente 

conduzida pela dificuldade de fazer uma nova escolha (tendo em conta os produtos disponíveis) e pelo 

compromisso pessoal para com as alternativas. Por outro lado, Kucuk (2004), afirma que a resposta 

dos clientes é conduzida pelo preço e promoções em vigor na loja.  

Segundo a revisão da literatura feita por Ehrenthal e Stolze, (2013), as causas de roturas de stock 

podem ser agrupadas em duas categorias diferentes, tendo em conta se estão relacionadas com 

fatores antes da chegada da mercadoria à loja (prestore), ou com fatores quando a mercadoria já se 
encontra na loja (instore). As causas de roturas prestore estão diretamente relacionadas com os 

fornecedores ou com os centros de distribuição. Verificam-se quando existem problemas de 

cumprimento com as datas e quantidades definidas previamente, e podem acontecer devido a um mau 

planeamento ou má comunicação entre entidades. As causas de roturas instore incluem erros nos 

pedidos das quantidades feitas pelas lojas quando fazem ajustes manuais às quantidades sugeridas 

pelo sistema, tal como situações em que os produtos cheguem danificados à loja, ou problemas na 

passagem dos produtos do backroom da loja para as prateleiras respetivas.  

De acordo com Aastrup e Kotzab (2010), as maiores causas de eventos de OOS são a alocação 
errada do espaço disponível para cada artigo nas prateleiras (planograma da loja), pessoal inexperiente 

nas lojas e a aposta numa rotina de pedidos inadequada. Kang e Gershwin (2005), demonstram no seu 

estudo a enorme discrepância que se verifica entre o stock registado no sistema informático e o stock 

físico que verdadeiramente existe em cada loja, apontando como causas: a perda de artigos 

(habitualmente roubo interno ou externo, produtos fora de validade ou danificados); erros de transação 

(erros no registo à chegada ou à saída da loja); a existência de inventário inacessível (quando o produto 

se encontra na loja e ninguém tem conhecimento do local; pode acontecer quando o cliente coloca o 

artigo na prateleira errada depois de pegar no mesmo, ou quando o backroom está desorganizado); 
casos de identificação errada de produtos (colocação de etiquetas erradas nos produtos). Como tal, e 

sabendo que em casos de inúmeras referências numa loja torna-se quase impossível diariamente ou 

sequer mensalmente contabilizar fisicamente todos os artigos, existem algumas tecnologias que têm 

recorrentemente sido debatidas na literatura, tais como: o RFID, shelf stoppers ou sensores de peso 

ou luz (Delen et al., 2007). A utilização do RFID ainda não é uma realidade que se verifica, por incorrer 

em custos demasiado elevados para apenas monitorizar roturas de stock segundo Wu et al.  (2005). 

No esquema da figura 14, apresenta-se um resumo da pesquisa e conclusões relativamente ao 
estudo existente na literatura científica sobre o tópico das roturas de stock. Na figura são apresentadas 

as principais causas que conduzem a roturas de stock identificadas, bem como as possíveis reações 

que podem ser verificadas nos clientes.  
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Uma das formas de combater as roturas de stock sem cair no erro de ter inventário em excesso, 

baseia-se na aplicação de um modelo de reabastecimento robusto e adequado, e para tal, é necessário 

antes compreender o padrão da procura do artigo em causa. 

 

3.4 Padrões de Procura 
 

Na presente dissertação, procura-se encontrar um modelo de reabastecimento adequado para 
artigos slowmovers e, desta forma, é necessário compreender de que forma se pode categorizar a 

procura deste tipo de artigos, numa tentativa de melhor compreender o comportamento do consumo 

para que se possa encontrar o modelo mais apropriado. Como refere Cavalieri et al. (2008), um 

problema frequente com os artigos slowmovers é que estes muitas vezes apresentam um histórico de 

dados sobre a procura pobre, uma vez que existem muitos valores iguais a zero e uma variação 

extrema da quantidade procurada. Assim, Ghobbar e Friend (2002), introduziram uma forma de 

descrever os padrões de baixa procura através de duas medidas independentes: o Intervalo Entre 
Consumos (IEC, em inglês AID – Average Interval Demand) e a Variabilidade da Procura.  

O IEC é medido em unidades de tempo e corresponde à média do intervalo de tempo (ti) entre dois 

consumos sucessivos do mesmo artigo, onde n representa o número de períodos onde a procura é 

diferente de zero, como se verifica na equação 3. 
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Figura 14 – Esquematização das causas e reações dos clientes a eventos de OOS identificados na 
literatura 
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A Variabilidade de Procura é determinada através do quadrado da relação entre o desvio padrão 

(s) e a média da procura (µ), ou seja, o coeficiente de variância ao quadrado, como indicado abaixo 

(equação 4): 

                                                        -./0.10203.34	3.	5/678/. = #9: = ;<
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                                         (4) 

 

Ainda Ghobbar e Friend (2002) e Syntetos (2001), sugeriram que a categorização da procura se 

pode dividir em quatro padrões: contínua/suave, errática, intermitente e irregular (como se pode ver na 
figura 15).  

 

Ø Intermitente: procura surge aleatoriamente 

com vários períodos de procura igual a zero; 

aqueles artigos com procura intermitente cuja 

dimensão de cada procura é aproximadamente 

um, chamam-se artigos slowmovers (!"# > 1,32 

semanas; #9: < 0,49); 
 

Ø Errática: variabilidade do tamanho da procura é 

elevada; é uma procura que se pode considerar 

constante, no entanto o seu tamanho apresenta 

grandes variações (!"# < 1,32 semanas; #9: > 

0,49); 

 
 

Ø Irregular (“lumpy”): procura intermitente e errática, ou seja, os tamanhos da procura 

apresentam uma grande variabilidade e aparecem aleatoriamente com diversos períodos sem 

procura; é o tipo de procura mais complexo (!"# > 1,32 semanas: #9: > 0,49); 
 

Ø Contínua/Suave: caracteriza-se por ser relativamente consistente ao longo do tempo, ou 

seja, consumida com regularidade e apresenta uma baixa variação da dimensão da procura 

(!"# < 1,32 semanas; #9: < 0,49). 
 

O objetivo desta classificação é auxiliar na escolha do modelo de previsão mais adequado para 

cada padrão de procura, assim como o modelo de gestão de stocks mais adequado (Syntetos, 2001).  

Posteriormente a compreender o padrão de procura com que se está a lidar, é importante ter 

conhecimento do modelo de reabastecimento que melhor se poderá adequar.  

 

3.5 Principais Estratégias de Reabastecimento 
 

Nesta secção são explorados os avanços na literatura científica no âmbito dos modelos de 

reabastecimento. Inicialmente são brevemente apresentadas as principais variantes das estratégias de 
reabastecimento existentes com base na teoria tradicional de reabastecimento. Realizar uma 

classificação e descrição completa destas estratégias é uma tarefa muito exigente dada a ampla gama 

de artigos científicos existentes, e dado o número considerável de adaptações dos modelos que têm 

Figura 15 – Caracterização da Procura 
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em consideração diferentes fatores consoante o objetivo da organização em causa (como por exemplo: 

melhorar o nível de serviço, minimizar custos operacionais ou de investimento em inventário).  

Geralmente, as regras de reabastecimento da teoria tradicional são classificadas com base na 

frequência de revisão e na quantidade do pedido de encomenda, sendo estas as decisões que 

respondem às perguntas “quando?” e “quanto?”, respetivamente. Outras classificações mais 

detalhadas foram propostas por (Aggarwal, 1974; Hollier e Vrat, 1978; Silver, 1981; Prasad, 1994), 

considerando também parâmetros ambientais e a estrutura do sistema.  
A frequência de revisão do inventário divide as estratégias de reabastecimento em duas categorias 

distintas: 
 

Ø Revisão contínua: monitorização contínua do nível de inventário; 
 

Ø Revisão periódica: frequência de monitorização fixa e espaçada no tempo do nível de 

inventário; 
 

Ø (Existem ainda as estratégias classificadas como híbridas, que são uma mistura das duas 

categorias apresentadas acima).  
 

A revisão contínua é uma abordagem que tem maior capacidade de resposta às variações na 

procura e consegue reduzir os níveis de safety stock, no entanto a sua implementação é dispendiosa. 

Por sua vez, a revisão periódica é uma abordagem que apresenta uma exposição ao risco igual ao 

intervalo de frequência entre pedidos, ou seja, é mais arriscada, mas é menos dispendiosa e exige 

menor esforço. 

Em relação à quantidade do pedido de encomenda, esta pode ser fixa ou variável. A quantidade do 

pedido é fixa num tamanho Q, e é variável se for uma quantidade ajustável para fazer com que o nível 
de inventário atinja um valor pré-determinado S. 

Estas duas primeiras distinções permitem uma primeira divisão entre as políticas de ciclo variável e 

quantidade do pedido fixa, e políticas de ciclo fixo e quantidade do pedido variável.  

A avaliação da estratégia a ser adotada por uma empresa é baseada no trade-off entre os custos 

de encomenda e os custos de armazenamento. Assim, tendo em conta tudo o que foi mencionado, de 

uma forma geral, a maioria das empresas tem à sua disposição quatro políticas possíveis, se 

pretenderem uma abordagem baseada na teoria tradicional (Ross, 2015), como se pode verificar na 
tabela 3: 

 

Tabela 3 - Políticas de reabastecimento baseadas na teoria tradicional 

Notação utilizada:  
 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
		C = quantidade	de	encomenda	fixa											
Q	ou	R = ponto	de	encomenda																		

(mínimo)																										
W = base	stock	(máximo)																													
\ = frequência	de	revisão																												

 

 

 

 

  QUANTIDADE DO PEDIDO 

  Fixa Variável 

FREQUÊNCIA 

DE REVISÃO 

Periódica (r,Q) (r,S) 

Contínua (s,Q) ou (R,Q) (s,S) 
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Ø (r, Q): política de revisão periódica com uma quantidade de pedido fixa, Q, lançada a cada 

período r; 
 

Ø (s,Q) ou (R,Q): política de revisão contínua, onde é lançado um pedido de quantidade Q, cada 

vez que o nível de inventário atinge um valor pré-determinado que pode ser simbolizado pela 

letra s ou pela letra R, consoante a preferência do decisor; 
 

Ø (r, S): política de revisão periódica, normalmente conhecida como “Order-Up-To” ou “Base 

Stock Policy”, onde a cada período r é lançado um pedido cuja quantidade equivale à 

quantidade necessária para que o nível de inventário aumente para, pelo menos, o valor de 

S; 
 

Ø (s,S): política de revisão contínua, também conhecida como política Min-Max. Neste caso, 

cada vez que o nível de inventário atinge um valor mínimo pré-determinado, s (re-order point), 

é lançado um pedido de quantidade igual à necessária para perfazer o valor de S. 
 

Esta classificação é a mais referenciada na literatura, mas existe um número bastante considerável 

de variantes das mesmas, incluindo as referidas políticas híbridas.  

 

Neste ponto da revisão de literatura e após a leitura de um número elevado de artigos de diferentes 

modelos matemáticos, não havia nenhum que se enquadrasse com o contexto do problema em estudo, 

e mesmo que fossem realizadas adaptações, a realidade ficaria pouco ou nada espelhada. A grande 
maioria dos modelos baseavam-se na teoria tradicional e exigiam que fosse identificada uma 

distribuição de probabilidade da procura dos artigos, o que não foi possível, uma vez que dada a grande 

variabilidade e elevada frequência de procura igual a zero, várias eram as distribuições de 

probabilidade que eram aceites quando realizado o teste do Qui-quadrado (testou-se para a distribuição 

de Poisson e Normal). Em segundo lugar, a maioria dos modelos matemáticos são “fixos”, ou seja, 

calculam a quantidade de encomenda, o ponto de encomenda, ou a periodicidade de revisão de uma 

forma algo definitiva, ou seja, não são modelos dinâmicos nem reativos à realidade que se passa, uma 

vez que não têm como objetivo o cálculo ou atualização diária, ou sequer semanal, dos seus outputs. 
São modelos que são matematicamente precisos, mas que são pouco realistas, uma vez que são feitas 

estimativas ou assumidos pressupostos de forma a simplificar o problema. Assim, e finalmente, optou-

se por seguir uma direção diferente nesta dissertação, que foi a de ingressar na Teoria das Restrições, 

uma vez que esta apresentava uma abordagem mais flexível, recente, inovadora e com resultados 

promissores em relação à gestão de inventário. Desta forma, até ao fim deste capítulo de revisão de 

literatura será explorada a Teoria das Restrições, e suas aplicações no contexto de modelos de 

reabastecimento.  
 

3.6 Teoria das Restrições 
 

Nos finais dos anos 70, Eliyahu Goldratt formulou aqueles que seriam os princípios e as bases da 

Teoria das Restrições (em inglês, Theory of Constraints - TOC). Foi nesta altura que Goldratt, físico 

israelita, desenvolveu a sua tese de doutoramento que originou um método de escalonamento de 
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produção revolucionário, que se desenvolveu num software computacional de escalonamento e 

controlo conhecido como Optimized Production Technology (OPT), (Balderstone, 1998).  Mais tarde, 

em 1984, no seu livro “The Goal”, Goldratt introduz o conceito da TOC como é atualmente conhecido, 

o qual é baseado nos conceitos da OPT (Goldratt e Cox, 2004; Spencer e Cox III, 1995).   

A TOC surge como uma filosofia cuja ideia principal defende que qualquer organização apresenta 

pelo menos uma restrição que a impede de alcançar os objetivos desejados, e, desta forma, as 

restrições devem ser identificadas e otimizadas para que o desempenho do sistema se aproxime cada 
vez mais do desejado (Tsou, 2012). Uma restrição é algo que impede o sistema de alcançar o seu 

objetivo, e o pressuposto básico da TOC é que qualquer sistema apresenta pelo menos uma, caso 

contrário, iria acontecer o absurdo onde um sistema seria infinitamente capaz (Goldratt e Fox, 1986). 

As restrições podem ser classificadas como: 
 

Ø Restrições físicas (internas): são os limites que impedem que o sistema tenha capacidade 

de satisfazer o mercado (por exemplo: capacidade física, limitações de espaço, roturas de 

stock);  
 

Ø Restrições políticas: são regras e restrições que uma empresa impõe a si mesma para 

limitar comportamentos errados e fazer com que os seus processos e procedimentos sejam 

respeitados (por exemplo: procedimentos estabelecidos; contratos; regulamentações 

governamentais); 
 

Ø Restrições do mercado: a capacidade do sistema excede a procura do mercado existente.  
 

Segundo Watrous (2005), o objetivo da TOC é identificar o elo mais fraco (restrição) dentro de uma 

organização e fortalecê-lo até que este não represente mais um fator limitativo na determinação da 
força da cadeia. Expandindo esta linha de pensamento, independentemente do quão forte uma cadeia 

se possa tornar, irá sempre existir pelo menos um elo que não estará tão fortalecido quanto os outros 

e, por esta razão, a TOC pode ser vista como um processo de melhoria contínua. Tendo em vista a 

melhoria contínua, a TOC usa uma abordagem sistemática que consiste em cinco passos, conhecidos 

pelo nome de Five Focusing Steps (Goldratt et al., 1992): 
 

1. Identificar as restrições do sistema – requer um mapeamento dos processos, a identificação 

dos elos de ligação mais fracos da cadeia e a abordagem de melhorias para essas restrições; 
 

2. Decidir como explorar as restrições identificadas – estuda a situação atual; 
 

3. Subordinar todo o sistema à decisão acima tomada;  
 

4. Elevar as restrições – procura eliminar as restrições atuais; 
 

5. Se alguma restrição foi quebrada, voltar ao primeiro passo.  
 

A TOC começou a ser alvo de interesse sobretudo nos finais dos anos 90, tendo-se vindo a 

desenvolver ao longo dos anos e a ganhar sucesso pelos bons resultados que tem apresentado. 

Segundo Balderstone (1998), a TOC parece apresentar resultados bastante satisfatórios, mesmo 

quando é feita uma aplicação parcial da metodologia. Embora inicialmente tenha sido criada como um 
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método de produção, a TOC tem-se desenvolvido para uma teoria sobre gestão, sendo uma 

metodologia poderosa de estruturação e resolução de problemas que pode ser usada para desenvolver 

soluções com poder intuitivo e rigor analítico. Atualmente pode ser aplicada a situações fora do contexto 

de produção, incluindo distribuição, marketing, contabilidade, operações, na verdade, a qualquer 

situação que envolva mudanças no sistema.  

Goldratt, no seu livro “It’s Not Luck” (1994), apresenta os conceitos e métodos de aplicação da TOC 

na cadeia de abastecimento. Esta teoria propõe uma solução win-win, principalmente para os conflitos 
de gestão de inventário da cadeia de abastecimento (Goldratt, 1994). O maior lucro numa cadeia de 

abastecimento baseia-se em satisfazer a procura dos clientes ao menor custo possível. Desta forma, 

inevitavelmente, são acumuladas enormes quantidades de stock nos pontos de venda para assegurar 

que o consumidor final consegue obter os produtos que deseja, o que conduz a que toda a cadeia de 

abastecimento esteja exposta a um elevado risco, que advém dos elevados custos de inventário ou da 

possibilidade de as vendas serem abaixo do esperado (Wu et al., 2011). 

Atualmente as soluções da TOC aplicada à cadeia de abastecimento já foram aplicadas em várias 

empresas e têm apresentado resultados de sucesso, tais como: melhoria do rácio de roturas de stock 

e da eficiência na reação às mudanças de mercado, a diminuição de inventários e de tempos de 

entrega, o que conduz ao aumento de vendas e, consequentemente, do lucro e da satisfação do cliente. 

(Armentano et al., 1999; Balderstone, 1998; Blackstone, 2001; Hoffman and Cardarelli, 2002; Novotny, 

1997; Patnode, 1999; Sharma, 1997; Watson and Polito, 2003; Wu et al., 2010).  

Wu et al. (2013) referem que em termos da TOC aplicada à cadeia de abastecimento existem 

algumas soluções: 
 

1. O inventário deve estar localizado na fonte da cadeia de abastecimento e não se deve 

entregar imediatamente os produtos às entidades a jusante na cadeia (downstream); 
 

2. Cada ponto de venda (em inglês, Point of Sale - POS) necessita de garantir inventário 

suficiente para assegurar que não existem roturas durante o período de abastecimento (por 

exemplo: se existe um tempo de abastecimento de três dias e de acordo com o histórico de 

vendas, a quantidade máxima que se vendeu em três dias consecutivos foram 100 unidades, 

isto significa que o POS deve garantir um inventário de 100 unidades);  
 

3. Cada POS deve fazer o seu reabastecimento de acordo com as suas vendas, encomendando 

apenas a quantidade necessária para repor o que vendeu; 
 

4. Deve-se monitorizar qualquer condição anormal súbita através do mecanismo Buffer 

Management (BM), de forma a que o sistema esteja preparado para qualquer contingência 

(por exemplo: se houver um aumento súbito de vendas, o que se traduz em níveis de stock 
baixos, o BM deve detetá-lo imediatamente e enviar um sinal para a necessidade de 

reabastecimento).  
 

Dos quatro pontos apresentados acima, o primeiro ponto pertence à TOC aplicada à gestão da 

cadeia de abastecimento, o segundo e terceiro pontos pertencem à TOC aplicada aos sistemas de 

reabastecimento da cadeia de abastecimento, e por fim o quarto ponto pertence ao mecanismo de 
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monitorização de inventário (Holt, 1999; Perez, 1997; Simatupang et al., 2004; Smith, 2001; Yuan et 

al., 2003).  

Por fim, a TOC pode ser considerada uma metodologia de gestão global que ajuda o decisor a 

concentrar-se nos aspetos mais críticos do seu sistema. É uma metodologia que é aplicada a uma 

vasta gama de departamentos, (Blackstone, 2001; Kendall, 2006), sendo a TOC-SCRS (Theory of 

Constraints – Supply Chain Replenishment Systems) aquele que pertence às soluções aplicadas aos 

departamentos mais focados na cadeia de abastecimento, em especial a sistemas de reabastecimento, 
e que será explorada seguidamente. 

 

 

3.6.1 TOC-SCRS  
 

Existem várias pesquisas que relatam que os métodos de reabastecimento propostos na teoria 

tradicional oscilam bastante devido à flutuação da procura ao longo da cadeia de abastecimento. Esta 

oscilação é amplificada à medida que se vai subindo na cadeia (sentido a montante, ou seja, upstream), 

e este fenómeno de amplificação das flutuações da procura é conhecido como o “efeito chicote” 

(bullwhip effect) (O’Donnell et al., 2006). A melhoria do bullwhip effect numa cadeia de abastecimento 

é um desafio chave em qualquer empresa, e a TOC-SCRS é uma das soluções propostas na literatura, 

apresentando resultados de sucesso (Simatupang, et al., 2004). 
A TOC aplicada à cadeia de abastecimento foi proposta por Goldratt em 1994, de forma a evitar o 

bullwhip effect causado pela procura variável e ao mesmo tempo de forma a manter níveis de inventário 

reduzidos e aumentando a satisfação do cliente (Lee et al., 1997). O método de reabastecimento da 

TOC aplicada à cadeia de abastecimento chama-se TOC-SCRS e tem sido implementada cada vez 

mais pelas empresas (Wu et al., 2014). A TOC-SCRS é um método de reabastecimento para resolver 

problemas de distribuição da cadeia de abastecimento que resolve o conflito da gestão de inventário. 

As melhorias de desempenho das empresas que já implementaram esta solução da TOC-SCRS 

relatam redução dos níveis de inventário, dos tempos de entrega e uma melhoria do nível de serviço 
(Hoffman e Cardarelli, 2002; Novotny, 1997; Sharma, 1997; Watson e Polito, 2003; Wu et al., 2010). 

O dicionário oficial Theory of Constraints International Certification Organization (TOCICO) define a 

TOC-SCRS como: 
 

“Um método de distribuição pull que envolve a definição dos tamanhos dos buffers de stock e, de 

seguida, a monitorização e reabastecimento dentro da cadeia de abastecimento com base no 

consumo real do consumidor final, em vez de ter como base uma previsão. Cada elo da cadeia de 

abastecimento detém a procura máxima esperada dentro do tempo médio de reabastecimento, 

ajustado para um nível de tempo de reabastecimento seguro. Cada elo, geralmente, recebe o que 

enviou ou vendeu, embora esse valor seja ajustado para cima ou para baixo quando o buffer 

management deteta mudanças no padrão da procura.” 
 

Essencialmente, a TOC-SCRS tem em conta duas estratégias para reduzir o nível de inventário em 
cada nó da cadeia e manter a disponibilidade do inventário para os nós a jusante. Primeiro, cada nó 

deve garantir stock suficiente para cobrir a procura durante o tempo de reabastecimento de confiança. 

Segundo, cada nó reabastece apenas a quantidade que vendeu, isto é a quantidade de 
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reabastecimento (Goldratt, 1994; Holt, 1999; Perez, 1997; Simatupang et al., 2004; Smith, 2001; Yuan 

et al., 2003). De forma a responder a eventos imprevisíveis, é utilizado um mecanismo de gestão do 

buffer para monitorizar se o nível de inventário está demasiado baixo ou elevado (Schragenheim e 

Ronen, 1991; Yuan et al., 2003).  

Antes de mais, importa compreender o conceito de buffer (em português reserva, ou amortecedor), 

uma vez que é um conceito fundamental nos modelos TOC-SCRS. Os buffers são reservas de tempo, 

stock, capacidade, espaço ou dinheiro, que são estrategicamente posicionados na cadeia de 
abastecimento, de forma a protegê-la de disrupções (Cox III et al., 2012). No caso da presente 

dissertação o foco são os buffers de stock e estes são, de uma forma simplista, quantidades de 

inventário em excesso, distribuídas de forma a que nenhuma restrição cause um baixo rendimento do 

sistema (Goldratt et al., 1992). 

No seu livro “It’s Not Luck” (1994), Eliyahu Goldratt constatou que a base lógica de design e de 

distribuição de buffers para proteger o rendimento de um sistema de produção pode ser usado, com 

pequenas modificações, ao ambiente da distribuição física. Segundo Goldratt (1994), a aplicação da 

TOC a sistemas de distribuição deve resultar na redução do investimento em inventários, dos tempos 
de entrega e de custos de transporte, enquanto que simultaneamente deve aumentar a precisão das 

previsões e dos níveis de serviço prestados aos clientes.  

De acordo com McGrath (1982), metodologias estritas, tais como modelações matemáticas puras 

traduzem-se num maior nível de precisão, mas alguma falta de realismo, enquanto que metodologias 

como pesquisas de campo ou casos de estudo oferecem um maior grau de realismo em detrimento de 

alguma precisão. Watson e Polito (2003), concluíram no seu estudo em que fazem a comparação de 

um modelo DRP* e um modelo TOC através de uma aplicação real, que a solução baseada na TOC 

apresentou resultados superiores e que as técnicas desta filosofia são mais acessíveis e 
compreensíveis do que a maioria das técnicas tradicionais, mais teóricas. 

Segundo Cox III e Schleier (2010), existem seis decisões essenciais que ajudam a fazer a mudança 

do modelo de reabastecimento anterior para um modelo TOC-SCRS: 

 

1. Agregar o stock no nível mais elevado da cadeia de abastecimento – uma vez que as 

flutuações estatísticas do fornecimento e da procura são significativamente reduzidas se o 

stock for agregado o mais perto possível da fonte da cadeia de abastecimento – redução do 
bullwhip effect; 

 

2. Determinar o tamanho dos buffers para todas as localizações da cadeia com base na procura, 

fornecimento e tempo de reabastecimento (o tamanho do buffer está diretamente relacionado 

com o nível de segurança desejado e varia de artigo para artigo e de local para local). O valor 

inicial do tamanho do buffer não é crítico, uma vez que a ferramenta Dynamic Buffer 

Management (DBM) realiza as correções necessárias de acordo com a procura efetiva. A 
TOC sugere dois métodos para determinar o valor inicial do tamanho do buffer (Cox III e 

Schleier, 2010): 

 
*DRP (Distribution Resource Planning): pode ser definido como a aplicação dos princípios do MRP num ambiente de distribuição, 

sendo um modelo dinâmico que inclui as movimentações de stock necessárias no presente e no futuro 
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i. Fator paranoia: consiste em multiplicar o valor da procura média durante o tempo 

de reabastecimento pelo fator paranoia, que normalmente adota o valor de 1.5 ou 

2, de forma a evitar picos de vendas. Este fator reflete a ansiedade de uma possível 

rotura de stock e acrescenta uma quantidade de stock adicional de segurança; 
 

ii. Reliable Replenishment Time (RRT): consiste em utilizar a procura máxima 

verificada durante o RRT como valor do buffer inicial. É chamado “de 
confiança/seguro” (“reliable”) porque uma encomenda tem uma elevada 

probabilidade (90%-95%) de chegar ao destino dentro do tempo estipulado. É 

diferente do tempo de reabastecimento que é calculado com base numa média, 

sendo o RRT maior que a média e mais próximo do valor máximo.  

 
 

3. Aumentar a frequência de reabastecimento – a frequência de reabastecimento está 

diretamente relacionada com a capacidade de resposta do sistema. O aumento desta 

frequência traz alguns benefícios ao sistema, tais como, a necessidade de uma quantidade 
de stock de segurança menor e uma maior flexibilidade na expedição. Entregas mais 

frequentes aumentam os custos de transporte, mas estes são mais do que compensados pelo 

rendimento adicional que é alcançado por uma maior disponibilidade dos artigos em loja; 
 

4. Gerir o fluxo de inventários usando os buffers e as penetrações nos buffers – significa 

simplesmente manter os buffers consistentes em todos os locais da cadeia de abastecimento; 
 

5. Usar a ferramenta DBM – esta ferramenta regula o tamanho do buffer de acordo com a 

procura atual e variações do contexto. Estes ajustes são correções naturais do mecanismo 

de BM e serão explorados à frente no documento; 
 

6. Definir prioridades de acordo com a urgência dos buffers.  
 

As maiores falhas nos procedimentos comuns de gestão de stock apontadas por Schragenheim et 

al. (2009), referem que apenas é feita a monitorização das flutuações da procura e as flutuações do 

tempo de entrega são ignoradas; é feita uma utilização constante de previsões o que aumenta a 

incerteza presente no sistema; e que, por vezes, é encorajada a diminuição da frequência de 

reabastecimento, o que pode aumentar o impacto da incerteza. Schragenheim, que chegou inclusive a 

trabalhar em conjunto com Goldratt, refere que as ideias principais da TOC para a gestão de stock são: 
 

Ø Não se pode considerar apenas o stock existente e disponível, mas também aquele que está 

em trânsito; 
 

Ø O nível stock pretendido não deve ser alterado até que surja algum sinal claro que diga que 

este não é apropriado; 
 

Ø Devem ser feitos reabastecimentos rápidos e frequentes para atingir o nível de stock 

desejado; 
 

Ø O BM é usado para estabelecer um sistema de prioridades em relação à movimentação de 

stock de um local para outro; 
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Ø Rastrear o comportamento dos buffers para decidir se o nível de stock pretendido é 

demasiado pequeno ou demasiado grande. Este é o objetivo do algoritmo DBM, combinar as 

duas fontes de incerteza: (i) a procura do mercado e (ii) o tempo de reabastecimento. 
 

Por fim, importa referir que a TOC-SCRS foca-se maioritariamente na disponibilidade (conceito 

make-to-availability), por isso este modelo apresenta limitações se o objetivo principal for o lucro. 

Mesmo assim, apresenta resultados excelentes nestes casos, mas é importante ter em mente que o 
objetivo é diferente.  

Uma vez que se verificou a existência, a sustentação e potencial de bons resultados da TOC 

aplicada a sistemas de reabastecimento em cadeias de abastecimento, nas próximas secções são 

apresentados alguns modelos e ferramentas de reabastecimento que se baseiam na TOC. Os modelos 

apresentados correspondem aqueles que serão aplicados numa fase posterior (DBM e MWEA). 

  

3.7 DBM 
 

O Dynamic Buffer Management (DBM) é um modelo de reabastecimento de inventário baseado na 
TOC, que realiza as correções no tamanho do buffer de acordo com a procura real e é uma ferramenta 

que pertence ao mecanismo do Buffer Management (BM).   

A TOC adota um método simples e direto para gerir o buffer, onde os seus utilizadores não precisam 

de implementar modelos estatísticos profundos para alcançar bons resultados no reabastecimento. A 

lógica da TOC é medir o consumo atual para ajustar o nível de inventário dinamicamente, e esta técnica 

é conhecida como DBM. A TOC acredita que através da monitorização da penetração nas zonas do 

buffer, o utilizador consegue identificar se o tamanho do buffer é adequado ou não. Com a técnica 

DBM, o utilizador pode monitorizar e ajustar o tamanho do buffer, e conduzir um plano de 
reabastecimento que mais facilmente vá de encontro às necessidades de mercado (Tsou, 2012). 

O uso da DBM é especialmente preferível na presença de uma procura muito variável, onde os 

parâmetros são ajustados e corrigidos continuamente. A TOC apresenta assim um modelo mais 

dinâmico, onde as quantidades a pedir, os pontos de reabastecimento, os stocks de segurança e os 

stocks alvo são variáveis e ajustados com base no consumo real.  

O nível de buffer inicial tem impacto apenas numa fase inicial da implementação do BM, enquanto 

o processo ainda não atingiu um estado estacionário. Quando o processo atinge o estado estacionário, 
o tamanho do buffer é ajustado com o algoritmo DBM ao longo do tempo, sendo corrigido o excesso 

ou falta de inventário.   

A TOC divide o buffer em três zonas de controlo: verde, amarela e vermelha, e cada zona contém 

um terço do valor do buffer (Yuan et al., 2003). A DBM identifica duas categorias de correção: 
 

Ø “Too much Green” (TMG): caso o nível de inventário penetre a zona verde (acima de dois 

terços do valor do buffer) e lá se mantenha durante um longo período de tempo. Significa que 

o tamanho do buffer é excessivo e que o inventário está a acumular, e nesse caso a DBM 

reduz o nível do buffer pretendido; 
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Ø “Too much Red” (TMR): caso oposto ao de cima (nível de inventário abaixo de um terço do 

valor do buffer), onde existe risco de rotura de stock e a DBM aumenta o tamanho do buffer, 

de forma a estabilizar a penetração no buffer na zona amarela. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Existe um algoritmo documentado na literatura sobre como identificar um caso TMR que refere que 

é necessário um aumento do tamanho do buffer, caso a soma das unidades abaixo da zona vermelha 
durante um intervalo de tempo igual ao tempo de reabastecimento, alcancem o tamanho da zona 

vermelha (Schragenheim et al., 2009). Por sua vez, um caso TMG é identificado caso o nível de 

inventário permaneça na zona verde durante um período de tempo igual ao tempo de reabastecimento.  

Se o nível de inventário for menor que um terço do valor do buffer planeado (zona vermelha) e 

estivermos perante um caso TMR, o buffer deve ser aumentado em 30% do seu valor. Se o nível de 

inventário exceder dois terços do nível de buffer planeado (zona verde) e estivermos perante um caso 

TMG, o buffer deve ser reduzido em 5% do seu valor (Watson e Polito, 2003). Estes valores de ajuste 

são valores standard, devendo ser ajustados a cada realidade. Cada vez que é feito um ajuste é 
necessário um “período de arrefecimento” (“cooling period”), que corresponde ao período de tempo que 

o sistema demora a absorver a ação tomada e a estabilizar. Este é sugerido na literatura, de uma forma 

algo conservativa, como sendo o dobro do tempo de reabastecimento para casos TMR (Schragenheim 

et al., 2009), ou seja, caso seja realizada alguma redução do valor do buffer, tem de se aguardar o 

período de tempo correspondente ao dobro do tempo de reabastecimento para proceder com a 

monitorização das penetrações nas zonas de buffer. Num caso TMG, o “período de arrefecimento” 

corresponde ao período de tempo necessário até que o nível de inventário baixe, no mínimo, até ao 
novo limite da zona verde (dois terços do valor do novo buffer). Desta forma, através do mecanismo de 

inventário de monitorização de BM, situações inesperadas ou variações que podem causar roturas de 

stock podem ser evitadas (Wu et al., 2013). 

A DBM apresenta bons resultados, mas pode introduzir algum “nervosismo” no sistema no caso de 

mudanças repentinas (Cox III e Schleier, 2010). É também importante ter em conta que este mecanismo 

faz correções muito rapidamente e reage imediatamente à procura, mas os aumentos ou reduções do 

nível de inventário não são obviamente instantâneos, dados os ajustes naturais do nível do buffer e dos 

tempos de transporte necessários (Cox III e Schleier, 2010). Também em casos de forte sazonalidade 

Figure 16 – Exemplo de aplicação da DBM 
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ou grandes promoções, este mecanismo pode acarretar ajustes errados ou atrasados, não 

representado nesses casos a melhor ferramenta a ser aplicada (Watson e Polito, 2003).  

Uma vez que na presente dissertação, foram analisados artigos que não apresentam sazonalidade 

e foram excluídas da análise casos de promoções, a ferramenta DBM apresenta-se como aplicável.  

Yuan et al. (2003), afirma que a DBM tem uma grande aplicabilidade, sendo um modelo bastante 

simples e eficaz que tem sido cada vez mais implementado pelas empresas, mas ainda assim, existem 

autores que consideram esta ferramenta, embora poderosa, demasiado simples e com falta de rigor 
matemático. Desta forma, ao longo do tempo, vários modelos matemáticos foram desenvolvidos em 

busca do cálculo do tamanho ótimo do buffer. Seguidamente é realizada uma breve revisão de literatura 

sobre os mesmos e é introduzido um modelo matemático da TOC-SCRS que será aplicado mais à 

frente no documento (MWEA).   

 

3.8 Modelos Matemáticos TOC-SCRS 
 

São vários os artigos na literatura de simulação tendo em conta a TOC, mas a maioria deles recaem 

sobre sistemas de produção (Walker, 2002), sendo os artigos sobre o reabastecimento TOC na 
distribuição pouco frequentes. Um dos primeiros estudos, já referidos anteriormente, foi o de Watson e 

Polito (2003) onde os autores conduziram uma simulação onde compararam o desempenho financeiro 

de um modelo DRP com um modelo TOC, onde concluíram que que os sistemas com base na TOC 

são mais eficazes em termos financeiros. Kaijun e Yuxia (2010) propuseram três políticas TOC, 

comparando-as com uma política Min-Max (s,S). Concluíram que através da customização do modelo 

TOC para o contexto a ter em conta, o desempenho destas políticas pode superar o desempenho de 

uma política Min-Max. 

Wu et al. (2013), propuseram um modelo TOC-SCRS onde utilizaram a frequência de 
reabastecimento, o tempo de reabastecimento de confiança (RRT) e o buffer máximo, para calcular a 

quantidade de reabastecimento, e num outro artigo científico ainda aplicaram o modelo a um caso real 

(Wu et al., 2011). Os mesmo autores estudaram ainda o problema da frequência de pedido sob 

restrições de capacidade (Wu et al., 2010).  Mais tarde, Tsou (2012) explorou estratégias de deteção 

de alterações na procura que podem trazer aumentos de eficiência da ferramenta DBM. Yuan et al. 

(2003) propuseram um procedimento genérico de gestão do buffer baseado no conceito TOC através 

da monitorização do nível de penetração no buffer e o ajustamento do tamanho do buffer de acordo 
com a mesma.  

Seguidamente é apresentado o modelo de Wu et al. (2010, 2013), que será alvo de estudo na 

presente dissertação. Este modelo foi escolhido de entre as várias tentativas de formalização de um 

modelo matemático para a TOC-SCRS encontradas na literatura, uma vez que é aquele que apresenta 

uma sustentação teórica mais sólida, quando em comparação com os outros, e que melhor se adequa 

ao contexto do problema. Doravante este modelo será mencionado pela sigla MWEA, para efeitos de 

facilitação de leitura.  
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3.8.1 MWEA 
 

Embora o conceito da TOC-SCRS tenha sido implementado por várias empresas e ofereça uma 

solução muito melhor que as políticas de controlo de inventário mais utilizadas e tradicionais, o seu 

modelo não está formalmente descrito na literatura. Para além disso, Kaijun e Yuxia (2010) afirmam 

que apesar de a DBM ser uma ferramenta viável e poderosa, ainda não é suficientemente rigorosa. 
Assim, tendo também como base este raciocínio, Wu et al. (2010, 2013) tentaram criar um modelo da 

TOC-SCRS que fosse mais preciso que a DBM, e que tivesse também como base a ideia do BM da 

TOC. Segundo os autores, um método de reabastecimento eficaz deve responder às três questões 

seguintes: (i) com que frequência é que se deve determinar o estado do inventário; (ii) quando deve 

ser feito um pedido de reabastecimento; (iii) qual deve ser a quantidade a ser pedida.  

Wu et al. (2013) propuseram um modelo que apresenta um mecanismo de reabastecimento que 

deve ser aplicado a todos os POS da cadeia de abastecimento e que tem como objetivo combater o 

conflito mencionado por Goldratt no seu livro It’s Not Luck (1994) apresentado na figura 17. 
 

 

 

 

 

 

 
 

O modelo MWEA contém três inputs que são: a 

frequência de reabastecimento, o RRT (recordando: 
Reliable Replenishment Time) e o consumo real 

verificado. Sendo os outputs ou variáveis de decisão do 

modelo: o nível de buffer pretendido e a quantidade de 

reabastecimento que deverá ser pedida ao nó a 

montante na cadeia. Na figura 18 encontra-se 

representada a estrutura conceptual do modelo TOC-

SCRS.  
 

 

O RRT é composto por dois parâmetros:  
 

(i) Frequência de reabastecimento de um artigo, ou seja, o tempo existente entre dois 

reabastecimentos consecutivos; corresponde ao intervalo de tempo entre duas entregas; de 

quanto em quanto tempo é que o artigo é entregue no local que efetua o pedido;  
 

(ii) Duração do reabastecimento necessário, sendo o período de tempo entre o momento em 
que o pedido do artigo é feito até que este é entregue no local suposto.  

 

Figura 17 – Conflito acerca da gestão de stocks 

Figura 18 – Estrutura conceptual TOC-SCRS 
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Geralmente, a frequência de reabastecimento depende dos calendários de entrega disponíveis, e a 

duração do reabastecimento corresponde ao tempo necessário para que o transporte entre o nó a 

montante e o nó a jusante seja efetuado. Por exemplo, se a frequência de reabastecimento for uma 

vez por semana e a duração do reabastecimento também for uma semana, significa que o RRT são 

duas semanas. Com base nestas duas semanas de RRT, pode-se afirmar que o “nó” em causa deve 

encomendar apenas a quantidade necessária para reabastecer o que foi vendido nas duas semanas 

anteriores, sendo esta a quantidade de reabastecimento. Ou seja, a quantidade de reabastecimento é 
calculada em função do RRT (que tem em conta a frequência de reabastecimento e a duração do 

reabastecimento) e da quantidade que foi vendida durante o período RRT. Desta forma, o cálculo do 

parâmetro RRT é um fator chave na aplicação do modelo TOC-SCRS.  

Seguidamente é apresentado o modelo, começando pela descrição das notações, parâmetros e 

variáveis a serem utilizadas. 
 

Ø Notações 
 

Conjuntos e índices: 

I: conjunto de produtos 

i: índice do produto, i = 1, 2, ..., I 

J: conjunto de períodos de planeamento 
j: índice do período, j = 1, 2, ..., J 

 

Parâmetros: 

di,j: consumo do produto i no período j  

fi: frequência de reabastecimento do produto i, isto é, o intervalo de tempo entre duas entregas 

consecutivas 

li: intervalo de tempo necessário para transferir o produto i do nó a montante para o nó que se 
segue na cadeia 

ri: intervalo de tempo de confiança necessário para que o reabastecimento do produto i seja 

efetuado, ri = fi + li 
ti,j: consumo total do produto i durante o período compreendido entre (j – ri + 1) e j 

 

Variáveis: 
Si: nível do buffer do produto i 

Qi,j: quantidade de reabastecimento para o produto i durante o período j 

Ri,j: quantidade recebida do produto i durante o período j 

Vi,j: nível de inventário do produto i no fim do período j 

 

Ø Nível de Buffer (Si) 
 

O nível de buffer de um produto i é determinado pelo consumo que aconteceu durante o intervalo 

de tempo de confiança necessário para fazer o reabastecimento do mesmo. Isto é, dado um produto i, 

o seu consumo durante os últimos j períodos deve ser primeiro recolhido para se determinar o nível de 
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buffer. Depois, o consumo total do produto i (ti,j) durante o intervalo de tempo reabastecimento de 

confiança (ri) deve ser avaliado durante os últimos j períodos como é demonstrado na equação 5. 

  

                                   ab,d = & 3b,e									, f = 	 /b
d
egdhi(jk

, /b + 1,… , o,								0 = 1, 2, … , !                              (5) 

 

Com base num dos conceitos da TOC-SCRS apresentado anteriormente neste capítulo, cada nó da 

cadeia de abastecimento deve garantir stock suficiente para cobrir a procura durante o tempo de 

reabastecimento de confiança. Assim, o nível de buffer (Si) é determinado pelo valor máximo de ti,j ou 

pela equação 6. 

                                  qb = Max& 3b,e									, f = 	 /b
d
egdhi(jk

, /b + 1,… , o,								0 = 1, 2, … , !                          (6) 

 

Por exemplo, na tabela 4 apresenta-se o consumo de um dado produto i durante os últimos 20 

períodos. Supondo que a frequência de reabastecimento (fi) deste produto são 2 períodos e a duração 

do reabastecimento (li) é 1 período, significa que o intervalo de tempo de confiança necessário para 
que o reabastecimento seja efetuado (ri) são 3 períodos. Desta forma, o nível do buffer deverá 

corresponder ao consumo máximo observado durante 3 períodos consecutivos, o que neste caso 

corresponde a 28 unidades, devendo então ser este o nível do buffer.  
 

Tabela 3 – Exemplo 1 da aplicação MWEA 

Período (j) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Consumo 
(di,j) 

4 7 3 2 8 5 12 7 4 9 1 4 7 11 8 9 1 11 7 5 

Consumo 
3 períodos 

(ti,j) 
- - 14 12 13 15 25 24 23 20 14 14 12 22 26 28 18 21 19 23 

 
 

Ø Quantidade de reabastecimento (Qi,j) 
 

O segundo output do modelo é a quantidade de reabastecimento e baseia-se no segundo conceito 

da TOC-SCRS, que refere que cada nó da cadeia de abastecimento deve fazer o seu reabastecimento 

de acordo com as suas vendas, encomendando apenas a quantidade necessária para repor o que 

vendeu. Desta forma, a quantidade de reabastecimento de um produto i num dado período j pode ser 

representado pela equação 7.  

                                                                  sb,d =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧t 3b,u									, v4	w63 ;

dhx
y(
> = 0

d

ugdhy(jk

0																							, 7.v6	76{a/á/06

                                            (7) 

 

Para a Î	ℤ : 0 < a < fi  
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A quantidade recebida do produto i durante o período j (Ri,j) é obtida pela aplicação da equação 8. 

E o nível de inventário do produto i no fim do período j (Vi,j) é dado pela diferença entre o nível de 

inventário do período anterior (j - 1) e o consumo que ocorreu durante o período j, somado à quantidade 

recebida durante o período j, como se verifica na equação 9. 
 

                                                                     }b,d = sb,dh~(                                                                      (8) 

                                                            -b,d = -b,dhk	 −	3b,d +	}b,d                                                            (9) 
 

Tomando agora outro exemplo (tabela 5), é fácil calcular a quantidade de reabastecimento através 

das equações mencionadas. Novamente a frequência de reabastecimento (fi) são 2 períodos e a 

duração do reabastecimento (li) é 1 período, e considerando a = 0. Assumindo que no primeiro período 

existe uma quantidade recebida igual a 7 unidades e que o inventário inicial são as 28 unidades de 

buffer previamente calculadas, tem-se: 
 

Tabela 4 – Exemplo 2 da aplicação MWEA 

Período (j) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Consumo (di,j) 8 3 11 7 5 9 4 8 6 10 4 9 5 3 8 7 11 6 6 8 

Quantidade de 
reabastecimento 

(Qi,j) 
 11  18  14  12  16  13  8  15  17  14 

Quantidade 
recebida (Ri,j) 

7  11  18  14  12  16  13  8  15  17  

Nível de 
inventário (Vi,j) 

28 25 25 18 31 22 32 24 30 20 32 23 31 28 28 21 25 19 30 22 

 

 
No mesmo artigo, os autores aprofundaram ainda o problema da frequência de pedido sob restrições 

de capacidade (Wu et al., 2010), mas este está sobretudo orientado para a gestão de stocks de uma 

fábrica onde devem ser acautelados os tempos de produção e restrições que correspondem às 

capacidades das máquinas envolvidas. Ainda mais tarde aplicaram o modelo sob a restrição de 

capacidade de produção a um caso real, e os resultados mostraram que este modelo traz mais 

benefícios do que a utilização de um sistema de reabastecimento com base em previsões (Wu et al., 

2011). 
 

 3.9 Conclusões do Capítulo 
  

Através da revisão de literatura efetuada, compreende-se a complexidade inerente a qualquer 

cadeia de abastecimento e o papel fundamental das componentes de planeamento e controlo para 

fazer face a esse desafio.  

Dado o impacto que as roturas de stock representam sobre a satisfação do cliente, é fundamental 

encontrar uma estratégia de reabastecimento reativa e dinâmica, no sentido de se adaptar às 
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necessidades reais, uma vez que o mercado está cada vez mais exigente e nem sempre é possível 

modelar a procura de uma forma matematicamente constante ou previsível.  

Neste capítulo identifica-se como uma possível resposta a este desafio a aplicação da TOC, que 

tem vindo a evoluir exponencialmente ao longo dos anos e que tem manifestado resultados bastante 

satisfatórios. No fim, concretiza-se a utilização da solução TOC-SCRS através da apresentação dos 

modelos DBM e MWEA, uma vez que serão estes os modelos propostos a serem aplicados no capítulo 

5.  
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4. Recolha e Apresentação dos Dados 

Neste capítulo é apresentada a amostra de lojas Pingo Doce e artigos que foram estudados, bem 

como o procedimento adotado para a sua seleção. Seguidamente, é ainda apresentada a respetiva 
caracterização do padrão de procura de acordo com a classificação apresentada no capítulo de revisão 

de literatura (contínua/suave, errática, intermitente e irregular). No fim deste capítulo encontram-se 

reunidas as condições para proceder à implementação dos modelos de reabastecimento propostos 

(DBM e MWEA).  

 

4.1 Determinação da Amostra  
 

Numa primeira abordagem ao caso de estudo, o objetivo passou pela identificação de uma amostra 

de artigos que fosse fiável e representativa dos slowmovers críticos para o problema. Neste caso, os 
slowmovers críticos para o problema são aqueles que apresentam elevada variabilidade da procura, 

podendo conduzir a situações onde picos de vendas podem gerar roturas de stock prolongadas nas 

lojas Pingo Doce.  

Foram selecionadas, de acordo com a JM, dez lojas Pingo Doce para serem submetidas a análise. 

A escolha destas lojas baseou-se na necessidade de retratarem o máximo possível a realidade 

experienciada pelo Grupo diariamente, e neste sentido foram escolhidas dez lojas que se encontrassem 

dispersas ao longo do país e que apresentassem diferentes dimensões. O conjunto das lojas 

selecionadas são apresentadas abaixo na tabela 6, e para cada uma foram recolhidos dados de vendas 
durante o horizonte temporal de um ano, correspondente ao ano de 2017.  
 
Tabela 5 – Universo de lojas Pingo Doce selecionadas para análise 

Código da loja Localização Dimensão 

686 Castelo Branco – Cruz de Montalvão Mega 

811 Lisboa – Campo Santana Super 

365 Faro - Quarteira - Morgadinho Super 

687 Lisboa - Loures Mega 

450 Lisboa - Pragal Super 

685 Leiria - Caldas da Rainha – Estrada da Tornada Mega 

655 Lisboa - Telheiras Hiper 

480 Lisboa - Parque Europa Super 

306 Castelo Branco – Avenida 1º de Maio Super 

805 Lisboa - Largo do Rato Super 

 



 50 

Os dados selecionados para serem estudados foram aqueles que diziam respeito apenas a vendas 

baseline, ou seja, vendas que não incluíam ações de promoção, uma vez que o objetivo deste estudo 

é propor um modelo de reabastecimento para artigos slowmovers excluindo o efeito de promoções e/ou 

sazonalidade.  

De seguida, após a definição do universo de lojas a serem estudadas e do horizonte temporal a ser 

tomado em conta, o objetivo passou por focar o estudo apenas nos slowmovers críticos. Para tal, 

começou por ser realizada uma análise ao nível da categoria, para que depois sim, fosse possível 
detalhar o estudo ao nível do artigo. Para melhor compreensão dos conceitos referidos, na figura 19 

encontra-se representada a estrutura utilizada pelo Grupo.  
 

 

 

 
 
 
 

Como é possível observar, o nível do artigo é o nível mais “específico” de entre todos os outros e, 

sendo o objetivo do presente estudo realizar uma proposta de melhoria relativa ao método de 

reabastecimento, torna-se obrigatório alcançá-lo. Optou-se por realizar o estudo a este nível dado que 

para uma obtenção de resultados mais robustos não deve ser proposto um modelo de reabastecimento 

com base num consumo agregado.  

Ainda que o objetivo passasse por uma análise ao nível do artigo, como referido acima, inicialmente 

foi realizada uma análise ao nível da categoria, uma vez que iniciar o estudo diretamente pelo nível do 
artigo iria acarretar uma grande sobrecarga em termos computacionais, dada a elevada quantidade de 

dados. Desta forma, foram realizadas quatros análises ABC com o intuito de encontrar a categoria de 

artigos pretendida, para que depois se efetuasse uma análise ao nível do artigo.  

A primeira e segunda análises ABC foram realizadas com o objetivo comum de encontrar as 

categorias representativas de artigos slowmovers. A terceira análise ABC teve como propósito 

encontrar dentro das categorias de slowmovers previamente identificadas, aquelas que se adequavam 

à questão em estudo, ou seja, as categorias de slowmovers críticos que apresentassem 

comportamentos próximos de picos de vendas (uma grande quantidade vendida para um reduzido 
número de transações). E, por fim, realizou-se a quarta análise ABC, cujo intuito passou pela 

Exemplo: 
 

Área: Bebidas 

Divisão: Refrigerantes 

Família: Bebidas refrescantes 

Categoria: Sumos de fruta 

Sub-categoria: Sumo fruta néctar 

Artigo: Compal clássico néctar pêra (1 
litro) 

Figura 19 – Estrutura do artigo utilizada pela JM 
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identificação das categorias de slowmovers críticos que apresentavam um maior impacto monetário 

em termos de vendas do Grupo.  

Das 239 categorias existentes na JM foram selecionadas 216 para o estudo, uma vez que as 

restantes 23 apresentavam unidades de venda na base do quilograma, e o Grupo indicou que estas 

deveriam ser excluídas da análise, dada a não existência de ferramentas que permitissem fazer a 

conversão para a mesma base unitária de vendas das outras categorias (unidade).  

Seguidamente, encontra-se esquematizado e explicado em três passos o procedimento seguido, 
bem como a descrição dos resultados que foram sendo obtidos ao longo das análises ABC. Em anexo 

encontra-se ainda, de forma mais pormenorizada, os resultados obtidos após cada análise ABC – ver 

anexo A. 
 

1º Passo: WÄÅÇÉÅÑÖ\Q					 Ü Quantidade	vendida	¯− C
Número	de	transações	¯− C

 

 

Realizaram-se duas análises ABC, uma sobre a quantidade vendida e outra sobre o número de 

transações, como indicado acima no primeiro passo. Para cada uma delas foram escolhidas as classes 

C, uma vez que eram estas as que representavam as baixas quantidades vendidas e o baixo número 

de transações, sendo as mesmas características diferenciadoras de artigos slowmovers. Foram 

selecionadas as categorias que constavam nas duas classes C de ambas as análises, e desta forma 

conseguiu-se reduzir o universo de 216 categorias para apenas 78 (sendo estas as categorias de 

artigos slowmovers). 
 

2º Passo: WÄÅÇÉÅÑÖ\Q	ç\íéèêÅQ						 ë íìîïñóòîòô	öôïòóòî	
õúúôùû	òô	ñùîïüîçõôü

		 − A 

 

A terceira análise ABC pretendeu captar os slowmovers que apresentassem um padrão de consumo 

próximo da existência frequente de picos de vendas, no sentido em que ocasionalmente um reduzido 

número de clientes bastaria para comprar quase toda a quantidade existente na loja, conduzindo a 

roturas de stock. Como forma de identificação destes slowmovers críticos utilizou-se o rácio: quantidade 
vendida sobre o número de transações, como se pode verificar no segundo passo. Deste modo, 

realizou-se a terceira análise ABC sobre os slowmovers previamente identificados, onde foram 

selecionadas as categorias que constavam na classe A, que correspondiam àquelas que apresentavam 

os maiores quocientes relativos à quantidade vendida sobre o número de transações. Assim, foi 

possível estreitar ainda mais a amostra, passando de 78 categorias para 45.  
 

3º Passo: WÄÅÇÉÅÑÖ\Q	ç\íéèêÅQ	êÅÉ	°É¢£êéÅ	§Å•Öéá\èo						¶Valor	obtido	em	vendas	− A 
 

 

Por fim, a última análise ABC foi realizada sobre as 45 categorias de slowmovers críticos 

encontradas, para finalmente serem obtidas apenas aquelas que se traduziam num maior valor de 

vendas do Grupo, como indicado no terceiro passo. Assim, foi possível reduzir a amostra inicial de 216 

categorias de artigos para um número final de 17, sendo estas as seguintes (tabela 7): 
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Tabela 6 – Amostra das categorias obtidas após realização de 4 análises ABC 

 

 
Em suma, no fim das quatro análises ABC, foi possível reduzir o tamanho da amostra de 216 para 

17 categorias, sendo estas as que contêm os artigos slowmovers críticos com impacto monetário em 

termos de vendas para a JM. Ainda assim cada categoria apresenta um número considerável de 

artigos, e dada a enorme dificuldade de proceder à análise de todas elas no âmbito da presente 
dissertação, em conjunto com a empresa optou-se por analisar a categoria Whisky. Foi esta a categoria 

escolhida uma vez que era aquela que, considerando os slowmovers críticos, apresentava o maior 

impacto monetário em termos de vendas, ou seja, era aquela que aparecia em primeiro lugar na classe 

A da última análise ABC, representando 16% do total do valor de vendas obtido através dos artigos 

slowmovers críticos.  

Finalizado este procedimento, estavam então reunidas as condições para se proceder a análises 

mais detalhadas, sendo que a amostra já estava totalmente determinada e era então possível avançar 
para o estudo ao nível do artigo e para a implementação dos modelos de reabastecimento propostos. 

 

4.2 Caracterização da Amostra 
 

Uma vez determinado que seria a categoria Whisky a ter em consideração no presente estudo, para 

o ano de 2017, tendo em conta as dez lojas mencionadas atrás, prosseguiu-se para a determinação 

do tipo de procura que os artigos incluídos nesta amostra apresentavam, através da caracterização da 

procura proposta na secção 3.4.  

Esta caracterização prende-se em compreender melhor o comportamento de consumo dos artigos 
e, como exposto anteriormente, utiliza duas medidas independentes: o Intervalo Entre Consumos (IEC, 

em inglês AID – Average Interval Demand) e a Variabilidade da Procura (#9:) – equações (3) e (4) 

apresentadas na secção 3.4. Assim, através da aplicação da categorização da procura proposta por 

Ghobbar e Friend (2002), baseada nas duas medidas mencionadas, foram obtidos os resultados 

apresentados na figura 20. 

Código da 
categoria 

Descrição 
Código da 
categoria 

Descrição 

4229 Bebidas concentradas 4281 Artigos p/ móveis 

4243 Vinhos do Porto 4298 Produtos p/ prótese 

4245 Misturas bebidas 4349 Complementos roupa 

4246 Whisky 4358 Folha de alumínio 

4248 Destilados fortes 4568 Moluscos 

4257 Out. Produtos p/ máquina loiça 4569 Outros (gelo e outros peixes) 

4261 Desengordurantes 4811 Fruta/sumo congelado 

4263 Abrasivos sanitários 4981 Sidra 

4276 Inseticidas 
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Em anexo encontram-se representadas análises complementares realizadas sobre o padrão de 

procura dos artigos da categoria Whisky – ver anexo B. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se pode observar, a maioria dos artigos apresenta um padrão de procura intermitente, onde 

a procura surge aleatoriamente com vários períodos de procura igual a zero (!"# > 1,32 semanas; #9: 

< 0,49). Verificou-se também que todos os artigos aqui identificados apresentam uma procura média 

de uma unidade, o que nos permite classificá-los como slowmovers, e assim esta caracterização serve 

de confirmação para o facto de as análises ABC previamente realizadas terem focado o problema nos 

artigos de maior interesse. 

 

4.3 Conclusões do Capítulo  
 

Ao longo do presente capítulo foi possível compreender como foi realizada a abordagem inicial ao 
caso de estudo apresentado na dissertação. Foram apresentadas as quatro análises ABC realizadas 

para identificar a amostra a ser alvo de estudo, bem como justificado o seu propósito. Seguidamente, 

após se focar a análise ao nível do artigo, foi possível fazer uma caracterização do padrão da procura 

que se verifica nos artigos da categoria Whisky, sendo esta uma categoria na sua maioria representada 

por artigos slowmovers. Após esta primeira etapa, procedeu-se então à implementação dos modelos 

de reabastecimento propostos, tópico este que será explorado no capítulo seguinte.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

55%39%

4% 2%

Caracterização da procura

Intermitente

Contínua/Suave

Errática

Irregular

Figura 20 – Caracterização da procura da categoria Whisky para um universo de 10 lojas 
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5. Implementação dos Modelos e Análise de Resultados 

Definida a amostra (categoria Whisky) e caracterizado o respetivo padrão de procura (intermitente 

- slowmover), procedeu-se à implementação da ferramenta DBM e do modelo MWEA, explorados 
acima no capítulo 3 de revisão de literatura.  

Este capítulo encontra-se organizado da seguinte forma: apresentação das metodologias aplicadas 

sob a forma de esquemas síntese dos modelos; aplicação, apresentação das adaptações realizadas e 

dos resultados obtidos da aplicação dos modelos de reabastecimento propostos; resumo dos 

resultados finais obtidos; recomendações para o Grupo JM, e por fim, conclusões do capítulo. 

 

5.1 Metodologia Aplicada 
 

Como forma de relembrar e sintetizar toda a informação apresentada anteriormente sobre os 
modelos a explorar neste trabalho, apresenta-se sob a forma esquemática os principais passos que 

foram seguidos na aplicação de cada modelo (figuras 21 e 22), sendo que, seguidamente nas secções 

referentes à aplicação de cada um, os detalhes e adaptações serão desenvolvidos e justificados de 

uma forma mais pormenorizada.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 21 - Esquema da metodologia DBM 
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Conjuntos e índices 
I: conjunto de produtos 
i: índice do produto, i = 1, 2, ..., I 
J: conjunto de períodos de planeamento 
j: índice do período, j = 1, 2, ..., J 
  

Parâmetros 
di,j: consumo do produto i no período j  
fi: frequência de reabastecimento do produto 
i, isto é, o intervalo de tempo entre duas 
entregas consecutivas 
li: intervalo de tempo necessário para 
transferir o produto i do nó a montante para o 
nó que se segue na cadeia 
ri: intervalo de tempo de confiança 
necessário para que o reabastecimento do 
produto i seja efetuado, ri = fi + li 
ti,j: consumo total do produto i durante o 
período compreendido entre (j – ri + 1) e j 
  

Variáveis 
Si: nível do buffer do produto i 
Qi,j: quantidade de reabastecimento para o 
produto i durante o período j 
Ri,j: quantidade recebida do produto i durante 
o período j 
Vi,j: nível de inventário do produto i no fim do 
período j 

 
 

Para proceder à implementação dos modelos foram selecionadas três lojas do Grupo (escolhidas 

pelo mesmo): os supermercados localizados no Campo Santana e no Parque Europa, e o mega de 

Loures. As três lojas pertencem ao distrito de Lisboa propositadamente de forma a excluir o máximo 

possível a sazonalidade da análise. Optou-se pelo supermercado do Parque Europa e pelo mega de 

Loures, de forma a ser possível captar ambas as realidades experienciadas em lojas de dimensões 

diferentes. Quanto ao supermercado de Campo Santana, foi selecionado uma vez que foi esta a loja 

que serviu como base da presente dissertação iniciada em Setembro de 2017, e também por ser uma 
loja onde foi implementado um projeto piloto cujo nome é logistics in store, que se propõe a melhorar 

toda a logística relacionada com o interior da loja (como por exemplo: arrumação de inventário no 

backroom da loja, reposição dos artigos nas prateleiras, monitorização do nível de inventário), e desta 

forma seria interessante para a empresa analisar os resultados que poderiam ser obtidos se ainda 

fosse aplicado algum dos modelos de reabastecimento propostos, uma vez que como esta já foi uma 

loja onde foi implementado um projeto piloto, poderia servir novamente como alvo de outra experiência.   

A base temporal utilizada na análise foi diária, tendo sido analisados 364 dias, uma vez que as lojas 

Pingo Doce se encontram encerradas no dia 1 de Janeiro.  

Figura 22 - Esquema da metodologia MWEA 
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Ao longo deste capítulo inicialmente é efetuada uma descrição pormenorizada da implementação 

dos modelos, dos detalhes e pressupostos assumidos, bem como a apresentação de alguns gráficos 

que espelham os resultados obtidos. Seguidamente é realizada uma análise de sensibilidade sobre o 

parâmetro a, utilizado no modelo MWEA para calcular a quantidade de reabastecimento. E, por último, 

na secção 5.4, são apresentados todos os resultados obtidos, é realizada uma apreciação sobre os 
mesmos e são propostas sugestões para o Grupo, terminando com as conclusões do capítulo.  

 

5.2 Aplicação DBM 
 

Na implementação da ferramenta DBM são sugeridos dois métodos para determinar o valor inicial 

do buffer, como referido atrás, o fator paranoia ou a procura máxima verificada durante o RRT (soma 

da frequência de reabastecimento e da duração de reabastecimento). Neste caso foi utilizado o 
segundo método descrito, ou seja, aquele que tem por base o RRT, uma vez que a multiplicação pelo 

fator paranoia (que pode adotar o valor de 1.5 ou 2) seria realizada de uma forma arbitrária, dado não 

existir nada que justificasse a escolha do valor do fator. 

Os casos TMR foram identificados sempre que a soma das unidades na zona vermelha durante um 

período de tempo igual à duração de reabastecimento, fosse igual ou superior a um terço do valor do 

buffer definido (ou seja, até à zona amarela), e nestas situações o valor do buffer foi aumentado em 

30% (Schragenheim et al., 2009).  

Relativamente aos casos TMG, estes foram identificados sempre que o nível de inventário 
permanecia na zona verde durante um período de tempo igual à duração de reabastecimento. O ajuste 

nestas situações passou por uma redução do valor do buffer em 5%, e sempre que esta situação se 

verificou aguardou-se até que o nível de inventário diminuísse abaixo de dois terços do novo valor de 

buffer definido, para que se procedesse com a monitorização do nível de inventário e penetrações nas 

zonas de buffer (Watson e Polito, 2003).  

O período de arrefecimento utilizado correspondeu ao dobro da duração do reabastecimento, como 

sugerido na literatura (Schragenheim et al., 2009).  
O cálculo da quantidade de reabastecimento, ou seja, aquela que deve ser pedida ao nó a montante 

na cadeia de abastecimento não está especificado na literatura, existindo ainda assim quem defenda 

que deve ser sempre equivalente à quantidade necessária para perfazer o valor do buffer a qualquer 

momento. Deste modo, e dado que não existe nenhuma regra que dite como deve ser calculada a 

quantidade de reabastecimento na aplicação da ferramenta DBM, foram criadas três regras que foram 

adaptadas ao contexto do problema para que fosse possível obter os melhores resultados possíveis. 

Estas foram:  
 

Ø Sempre que o nível de inventário se encontre na zona verde nenhum pedido de 

reabastecimento deve ser efetuado, mesmo que exista consumo positivo nesse período; 
 

Ø Sempre que o nível de inventário se encontre na zona amarela ou vermelha a quantidade de 

reabastecimento a ser pedida deve ser igual à quantidade necessária para perfazer o valor 

do buffer definido no momento; 
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Ø Enquanto um pedido de reabastecimento não tenha ainda sido entregue na loja, mais nenhum 

pedido deve ser efetuado. A implementação desta regra, sem que fossem causados 

transtornos, só foi possível graças aos baixos tempos de reabastecimento que a JM consegue 

assegurar e graças às boas relações que mantém com os seus fornecedores.   
 

A última regra apresentada foi implementada no sentido de adaptar a DBM aos artigos slowmovers, 

porque se esse não fosse o caso o que se verificaria era o acumular de um nível de inventário excessivo 

e a inutilização da ferramenta DBM, uma vez que esta iria sugerir a redução do nível do buffer, até que 

esta não fosse mais uma medida viável. Tome-se como exemplo um artigo que apresenta uma duração 
de reabastecimento de 3 dias, e cujo nível de inventário se encontra na zona amarela no dia 5 de Julho. 

Segundo as regras, deveria ser efetuado um pedido de reabastecimento onde a quantidade deveria 

corresponder à necessária para perfazer o valor do buffer. Nesse caso, a encomenda seria entregue 

no dia 8 de Julho na loja, e até lá, durante os dias 6 e 7 de Julho, obviamente que o nível de inventário 

iria manter-se na zona amarela, ou até mesmo baixar para a zona vermelha. A pergunta que se faz 

neste momento é se faria sentido efetuar pedidos de reabastecimento também nos dias 6 e 7, sendo 

que a probabilidade de haver consumo nesses dias é praticamente nula (uma vez que se trata de 

artigos slowmovers), conduzindo a entregas consecutivas nos dias 8, 9 e 10 de Julho? O que se 
verificou na primeira tentativa de implementação do modelo, sem a aplicação desta última regra 

apresentada (“enquanto um pedido de reabastecimento não tenha ainda sido entregue na loja, mais 

nenhum pedido deve ser efetuado”), foi que o nível de inventário aumentava até à zona verde, ou até 

acima do valor do buffer, e de seguida a DBM sugeria a redução do nível do buffer. Isto aconteceu 

descontrolada e sucessivamente, até ao momento em que deixou de fazer sentido reduzir o nível do 

buffer e a aplicação da DBM ficou inutilizada. Em suma, como na DBM o nível do buffer vai sendo 

continuamente atualizado consoante o consumo real que se vai verificando, e como no caso de artigos 

slowmovers a grande maioria do consumo é nulo, a DBM sugere repetidamente a redução do buffer, 
uma vez que para um consumo nulo a ferramenta assume que pouco ou nenhum inventário é suficiente 

para satisfazer o consumo real, o que matematicamente justificar-se-ia, mas do ponto de vista de 

aplicabilidade real não seria uma solução viável, porque não deve existir um nível de inventário nulo 

para qualquer artigo que pertença ao sortido da loja. 

Concluindo, a implementação da terceira regra foi a forma prática que se encontrou para adaptar a 

DBM a artigos slowmovers de forma a que a sua aplicação se traduzisse em bons resultados para 

artigos que na sua maioria têm um consumo nulo, evitando a acumulação excessiva de inventário, e 
consequentes ações corretivas de redução de buffer até que deixasse de ser viável.  

Nas figuras que se seguem, encontram-se representadas as variações tanto do nível de inventário 

real como do nível de inventário proposto pela aplicação da DBM, e as quantidades de consumo real 

verificadas ao longo do ano de 2017 para 6 artigos nas 3 lojas em análise. O título utilizado para cada 

gráfico segue a estrutura: “DBM – código da loja; código do artigo”. 

Através dos gráficos, verifica-se numa primeira instância que os resultados são bastante 

satisfatórios, existindo sempre uma redução do nível de inventário. Mais à frente, na secção 5.4 são 

apresentados mais alguns resultados em maior detalhe. 
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O valor inicial do nível de inventário utilizado foi o valor real registado (ou seja, dia 2 de Janeiro de 

2017), o que significa que inicialmente os resultados apresentados podem estar algo enviesados, uma 

vez que ainda estão bastante afetados pela realidade e o modelo ainda não aplicou as correções 

devidas. 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Aplicação da DBM. Loja 480. Artigo 732083 

Figura 24 - Aplicação da DBM. Loja 480. Artigo 309212 
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Figura 25 - Aplicação da DBM. Loja 687. Artigo 520940 

Figura 26 - Aplicação da DBM. Loja 687. Artigo 68204 

Figura 27 - Aplicação da DBM. Loja 811. Artigo 356976 
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5.3 Aplicação MWEA   
 

O modelo MWEA foi aplicado da forma previamente apresentada no capítulo de revisão de literatura 
e no início do presente capítulo através de implementação direta, sem haver necessidade de realização 

de qualquer adaptação como foi o caso anterior. Inicialmente assumiu-se um valor de zero para o 

parâmetro a para efeitos de facilitação de cálculos, sendo que seguidamente é apresentada uma 

análise de sensibilidade sobre este mesmo parâmetro. 

Ao contrário da DBM, neste modelo o valor do buffer não vai sendo ajustado, e é simplesmente 

determinado no início da aplicação do modelo, tendo em conta até onde se pretende estender o 
horizonte temporal da análise. Por exemplo, se o objetivo for a realização de uma análise mensal o 

valor do buffer deve ser determinado mensalmente sempre com base no que se passou no mês 

anterior. No presente caso, o objetivo é a realização de uma análise anual (para o ano de 2017), mas 

uma vez que não foi possível obter os dados relativos ao ano de 2016, utilizou-se o ano de 2017 como 

o ano de referência para o cálculo do buffer e também como o ano de aplicação do modelo. Os dados 

relativos a 2016 não foram obtidos, uma vez que seria computacionalmente ineficiente para o Grupo o 

armazenamento de uma tão grande quantidade de dados sobre períodos tão distantes do presente.  
O valor do buffer correspondeu ao máximo consumo observado durante o RRT para cada um dos 

artigos e lojas em análise, e fez-se corresponder o seu valor ao nível de inventário inicial.  

Seguidamente são apresentadas sob a forma gráfica as variações dos níveis de inventário (real e 

proposta) e as quantidades de consumo real, para os mesmos artigos e lojas analisados anteriormente.   

À semelhança do caso anterior, o título utilizado para cada gráfico segue a estrutura: “MWEA – código 

da loja; código do artigo”. 

Observa-se nas figuras que, identicamente ao caso da DBM, os resultados são bastante 

satisfatórios, verificando-se que ao mesmo tempo que o nível de inventário consegue ser reduzido, não 
se abdica da disponibilidade do artigo na loja. Por fim, na secção 5.4 podem ser encontrados mais 

resultados que foram obtidos na aplicação deste modelo. 

Figura 28 - Aplicação da DBM. Loja 811. Artigo 732083 
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Figura 29 – Aplicação MWEA. Loja 480. Artigo 732083 (fi=9 dias; li=3 dias; ri=12 dias); Buffer=11 unidades 

 
Figura 30 - Aplicação MWEA. Loja 480. Artigo 309212 (fi=4 dias; li=3 dias; ri=7 dias); Buffer=26 unidades 

 

 
Figura 31 - Aplicação MWEA. Loja 687. Artigo 520940 (fi=10 dias; li=6 dias; ri=16 dias); Buffer=12 unidades 
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Figura 32 - Aplicação MWEA. Loja 687. Artigo 68204 (fi=22 dias; li=4 dias; ri=26 dias); Buffer=10 unidades 

 
Figura 33 - Aplicação MWEA. Loja 811. Artigo 356976 (fi=17 dias; li=5 dias; ri=22 dias); Buffer=6 unidades 

 
Figura 34 - Aplicação MWEA. Loja 811. Artigo 732083 (fi=13 dias; li=4 dias; ri=17 dias); Buffer=5 unidades 
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5.3.1 Análise de Sensibilidade ao Parâmetro a 
 

De seguida, é apresentada uma análise de sensibilidade, para cada um dos 6 casos em estudo, 

sobre o parâmetro a utilizado no cálculo da quantidade de reabastecimento do modelo MWEA. Esta 

análise foi realizada com uma variação de duas unidades sobre o parâmetro, sabendo que este pode 

assumir qualquer valor inteiro entre 0 e a frequência de reabastecimento do artigo.   

Para cada caso é proposto um valor para a, sendo que a prioridade principal foi a escolha do valor 

que conduzisse à maior minimização das roturas de stock, e de seguida aquele que apresentasse maior 

redução do nível de inventário.  

À frente, é utilizada a seguinte notação para cada análise: código da loja – código do artigo (0 < a 

< frequência de reabastecimento do artigo em dias), sendo que a frequência de reabastecimento foi 

calculada como a média do tempo entre cada duas entregas consecutivas de pedidos de 

reabastecimento em loja durante o ano 2017, tendo como base dados reais da operação. 

 

Ø 480-732083 (0 < a < 9) 
 

 

a = 8 é a única situação em que se verificam roturas de stock, devendo, portanto, este valor ser 

imediatamente excluído das opções (independentemente da acentuada redução de inventário). Dos 

restantes valores analisados sugere-se a = 6, uma vez que este valor não causa roturas de stock e 

apresenta a maior redução do nível de inventário.  

 
Ø 480-309212 (0 < a < 4) 

 

Figura 36 -  Análise de sensilibilidade 2 

Figura 35 – Análise de sensilibilidade 1 
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Nesta situação, a = 2 apresenta os melhores resultados tendo em conta a redução de inventário, 

mas os piores resultados em relação à existência de roturas de stock. Logo, restam como opções a = 

0 ou a = 4, sendo que em ambos os casos os resultados obtidos são exatamente iguais. 

 

Ø 687- 520940 (0 < a < 10) 
 

 

 
 

 

À semelhança dos casos anteriores, é para o valor de a que alcança a maior redução de stock, que 

se verificam também roturas. Sendo assim, e seguindo a mesma linha de pensamento, para o presente 

caso sugere-se a utilização de a = 4 (valor que apresenta maior redução de inventário, sem roturas 

consequentes).  

 

Ø 687- 68204 (0 < a < 22) 
 

 

Figura 38 - Análise de sensilibilidade 4 
 

Para qualquer valor de a analisado não se verificam roturas de stock, e por isso serve apenas como 

critério de seleção as reduções de inventário obtidas, e como tal sugere-se a escolha de a = 4, sendo 

o valor que apresenta o melhor resultado neste critério (à semelhança de a = 8 e a = 10), e menor 

número total de reabastecimentos, implicando menores custos de transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37 - Análise de sensilibilidade 3 
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Ø 811- 356976 (0 < a <17) 
 

 

 

Neste caso também nunca se verificam roturas de stock, mas acresce o facto de as variações do 

nível de inventário obtidas serem todas iguais. Deste modo, sugere-se a escolha do valor de a que 

apresente menor número de entregas (menor número de reabastecimentos), uma vez que será aquele 

que se traduzirá em menores custos em termos de transporte. Por fim, sugere-se a seleção de a = 14 

ou a = 16.  

 
Ø 811- 732083 (0 < a <13) 

 

 
 

Figura 40 - Análise de sensilibilidade 6 

 

 
Por último, seguindo o mesmo raciocínio adotado até este momento, sugere-se para o artigo 

732083, loja 811, a utilização de a = 10, sendo este o valor que evita roturas de stock na sua totalidade 

e consegue alcançar a maior redução de nível de inventário médio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39 - Análise de sensilibilidade 5 

 
 

 



 66 

5.4 Resumo e Análise dos Resultados Obtidos 
 

Na presente seção do documento são apresentados todos os resultados obtidos com maior detalhe, 

é realizada uma apreciação e são apontadas algumas limitações sobre os mesmos. Uma vez que era 

do maior interesse para a JM a apresentação de uma proposta de melhoria que minimizasse as roturas 

de stock e melhorasse o sistema de reabastecimento atual aproximando-o o mais possível dos 
consumos reais, foram utilizadas como medidas de desempenho a ocorrência de roturas de stock e a 

variação do nível de inventário, quando se compara o nível de inventário real e o nível de inventário 

obtido através da aplicação dos modelos em estudo.  

Na tabela 9 são apresentados os resultados obtidos para cada artigo e loja, de uma forma mais 

detalhada, mas antes de proceder à sua análise são clarificadas as medidas de desempenho que foram 

utilizadas (tabela 8), sendo que em cada uma é realizada a comparação entre os resultados da 

operação real e os resultados da mesma operação com a aplicação dos modelos propostos.  
 

Tabela 8 – Medidas de desempenho utilizadas 

∆Nº de dias em rotura (dias) ∆Nº de dias em rotura (%) ∆Nível Inventário Médio 

Comparação do nº de dias em 

que existiu stock nulo na loja, 

medido em dias. 

Comparação do nº de dias em 

que existiu stock nulo na loja, 

medido sob a forma de 

percentagem relativa ao caso 
real. 

Comparação entre os níveis de 

inventário médio obtidos no fim do 

ano em estudo (equação 10). 

 

 

                ∆Nível	Inventário	Médio =
[(∑ Æ,9Ø,'áib∞	±i∞±∞≤'∞	d)/¥µ∂∑∏π

∫*+ ]h[(∑ Æ,9Ø,'áib∞	iØº~	d)/¥µ∂]∑∏π
∫*+

(∑ Æ,9Ø,'áib∞	iØº~	d)/¥µ∂∑∏π
∫*+

                 (10) 

 

 

 

Tabela 9 – Resultados finais obtidos  
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Para a obtenção e análise dos resultados finais, os valores de a utilizados no MWEA foram aqueles 

que apresentaram melhores resultados e que foram sugeridos para cada caso, na análise de 

sensibilidade realizada anteriormente.  

Verifica-se numa primeira instância que ambos os modelos proporcionaram resultados bastante 

positivos relativamente à operação atual do sistema, facto este que já havia sido apontado previamente, 
mas que surge agora justificado e acompanhado de uma análise quantitativa mais detalhada. Em 

ambos os casos (DBM e MWEA) se constatam reduções consideráveis dos níveis de inventário e das 

roturas de stock em loja.   

Relativamente à redução do nível de inventário, verificou-se que para os casos que apresentam 

médias de consumo, desvio padrão e variâncias maiores foi a DBM que apresentou resultados 

melhores, enquanto que para o caso oposto (médias de consumo, desvio padrão e variância menores) 

foi o modelo MWEA que apresentou resultados mais satisfatórios.   

Analisando loja a loja, é no supermercado de Campo Santana que são alcançadas as maiores 
melhorias em relação à redução do nível de inventário, seguida do mega de Loures e, por fim, é no 

supermercado do Parque Europa onde são alcançadas as menores melhorias.  

Quanto à ocorrência de roturas de stock, verifica-se que na aplicação do modelo MWEA estas foram 

eliminadas na sua totalidade, o que já não se verifica no caso da aplicação da DBM. Este facto verifica-

se dado que se está a calcular o valor do buffer para o ano de 2017 de acordo com a procura máxima 

verificada durante o RRT no ano de 2017, ou seja, o facto do ano de referência e o ano de aplicação 

do MWEA serem o mesmo leva a que, obrigatoriamente, seja este o caso verificado (não existência de 
roturas de stock). Embora esta seja uma limitação da aplicação do modelo, foi a única forma possível 

de o implementar, aconselhando-se a JM (caso queira explorar o MWEA) a utilizar o maior histórico de 

dados possível referente ao mês em causa para o qual se está a calcular o buffer, para que os 

resultados sejam também satisfatórios. Ou seja, estando a começar o mês de Novembro, sugere-se 

que a JM encontre o maior número de dados referentes a meses de Novembro passados, para 

encontrar a procura máxima verificada durante o RRT e obter o valor do buffer. Também se aconselha 

que sejam analisadas as tendências de mercado para a determinação do buffer. Desta forma, 

considera-se que os resultados aqui obtidos são fiáveis, porque neste caso, utiliza-se o mesmo ano de 
referência como ano de aplicação (vantagem), uma vez que não foi possível obter dados mais antigos 

(desvantagem). Enquanto que num caso de aplicação real, a JM não conseguiria obviamente utilizar o 

mesmo período de referência e de aplicação (desvantagem), mas compensaria com outro fator 

bastante importante, que seria a quantidade de dados históricos que conseguiria obter (vantagem). Por 

último, pode-se considerar que o modelo MWEA é algo conservativo, dado que para o cálculo do buffer 

utiliza a procura máxima verificada durante o RRT, e não apenas a frequência de reabastecimento ou 

a duração do reabastecimento.    

Importa ainda relembrar que para a aplicação da DBM foi necessária a realização de uma adaptação 
para artigos slowmovers, e caso seja intenção da empresa aplicar esta ferramenta a um maior portfólio 

de artigos, talvez algumas regras tenham de ser retiradas, ou novas regras tenham de ser criadas. Já 

o modelo MWEA poderá apresentar bons resultados sem que nenhuma adaptação lhe seja feita, 

mantendo-se idêntico ao procedimento descrito no capítulo de revisão de literatura. Ainda assim, no 
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presente caso como forma de simplificação do modelo a aplicação do modelo MWEA foi anual, mas 

sugere-se a aplicação do modelo com um horizonte temporal mensal e não anual, para que o valor do 

buffer seja atualizado de uma forma mais contínua, ou seja, para que o buffer seja calculado com base 

num mês e não com base num ano. 

Por fim, não sendo exceção à regra, também os resultados apresentados contêm algumas 

limitações, em especial o facto de que em ambos os modelos por vezes foram requisitadas quantidades 

de reabastecimento demasiado pequenas a enviar para as lojas, sendo que não seriam as suficientes 
para perfazerem uma caixa completa de unidades dos artigos. Esta questão precisaria de ser analisada 

na operação do Grupo de forma a encontrar uma solução. Contudo, sugere-se o armazenamento das 

garrafas de Whisky no armazém à unidade. Esta medida, não iria diminuir a eficiência da cadeia 

(quando considerada como um todo), porque na verdade a tarefa de desempacotamento tem de ser 

realizada de qualquer das formas antes de ser entregue ao consumidor final, portanto seria a 

antecipação de uma tarefa que iria permitir as reduções de inventário apresentadas acima. Caso não 

seja do interesse do Grupo efetuar o procedimento descrito, porque iria obviamente causar alguns 

problemas logísticos em termos de execução de pedidos nos armazéns, poder-se-ia tentar acordar com 
os fornecedores algum tipo de fornecimento mais flexível incluindo o devido acondicionamento, como 

por exemplo o envio de caixas com menores quantidades para os armazéns da JM, sendo que a JM 

garantiria à mesma o FTL do camião do fornecedor, ou o mínimo de transporte contratualizado. Mais 

uma vez, esta seria uma questão operacional a ser discutida pela empresa, que se apresenta como 

uma ação a realizar na sequência deste trabalho. 

 

5.5 Recomendações Para a Empresa 
 

De uma forma geral, verificou-se que a operação atual é de certa forma contraditória, visto que, 
apesar de na maioria dos períodos apresentar um nível de inventário excessivo em loja, existem roturas 

de stock. Esta contradição pode ser devida ao facto do modelo de reabastecimento atual não se ajustar 

rapidamente ao consumo real que se verifica nas lojas Pingo Doce, o que se traduz numa reação tardia 

perante picos de vendas, conduzindo a que o nível de inventário aumente só depois da rotura já ter 

acontecido. Deste modo, nesta secção finaliza-se com algumas recomendações que podem vir a servir 

como base para melhorias substancias na gestão de stocks de artigos slowmovers no Grupo JM. Estas 

recomendações são feitas, uma vez que se verificou, através da implementação dos modelos 
propostos, que existe margem para melhorias significativas que podem ser obtidas de uma forma 

simples e eficaz. Como tal sugere-se que, caso: 
 

Ø A principal prioridade do Grupo seja aumentar o nível de serviço prestado ao cliente e, 

portanto, aumentar a disponibilidade do artigo na loja minimizando as roturas de stock que 

possam surgir, aconselha-se a aplicação do modelo MWEA, porque se verificou que este 

método é mais conservativo que a DBM, dado que estabelece o valor do buffer com base na 

maior procura verificada durante o RRT, estabelecendo de certa forma o valor máximo e 

aquele que se deve ter em inventário durante o período a considerar. Este valor do buffer 

aconselha-se a que seja calculado mensalmente. Por sua vez, a DBM, pelo facto de estar 
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constantemente a atualizar o valor do buffer, acrescenta bastante “nervosismo” ao sistema e, 

consequentemente, podem ser exigidas mudanças tão repentinas (impossíveis de realizar) 

que as roturas podem acontecer.  

 

Ø A principal prioridade do Grupo seja a redução de custos dispensados no armazenamento de 

inventário e no manuseamento do mesmo em loja, ou seja, a redução do nível de inventário 

nas lojas, sugere-se que seja aplicada a ferramenta DBM com as regras expostas 
previamente (definição das zonas verde, amarela e vermelha; identificação de casos TMR e 

TMG, e respetivas ações corretivas; período de arrefecimento utilizado), uma vez que os 

modelos apresentam resultados semelhantes relativamente ao critério de redução do nível 

de inventário, e a ferramenta DBM é menos exigente em termos computacionais, pois exige 

a realização de menos cálculos; 
 

Ø Seja intenção do Grupo proceder à implementação de um dos modelos para artigos 

slowmovers com médias de consumo, desvio padrão e variâncias maiores deve ser aplicada 

a ferramenta DBM; 
 

Ø Seja intenção do Grupo proceder à implementação de um dos modelos para artigos 

slowmovers com médias de consumo, desvio padrão e variâncias menores deve ser aplicada 

o modelo MWEA; 
 

Ø Seja intenção do Grupo proceder apenas à implementação da ferramenta DBM, uma vez que 

não requer tantos cálculos e em termos computacionais pode ser melhor, deve ser tida em 

conta a adaptação realizada para artigos slowmovers (“enquanto um pedido de 

reabastecimento não tenha ainda sido entregue na loja, mais nenhum pedido deve ser 

efetuado”). Caso não seja este o tipo de artigos em causa, a adaptação deve ser anulada e 

outra mais adequada deve ser criada; 
 

Ø Seja intenção do Grupo proceder à implementação de qualquer um dos modelos propostos, 

devem ser realizadas tentativas de negociação com os fornecedores para que sejam 

alcançadas condições favoráveis (por exemplo, o envio de caixas contendo menores 

quantidades). Sendo que esta sugestão é realizada tendo em conta que a JM é um player 

enorme no mundo do retalho alimentar e que tem poder negocial sobre os seus fornecedores 
para tentar chegar a um acordo viável. Neste cenário deve ser realizada uma avaliação de 

forma a contrabalançar os ganhos obtidos através da redução do nível de inventário e da 

minimização de perdas de volume de vendas (com posteriores repercussões na imagem do 

Grupo), e os custos contratuais acrescidos e de manuseamento de material na execução dos 

pedidos nos armazéns que possam surgir. 
 

Ainda que todas estas recomendações devam ser tidas em conta e, embora a implementação de 

qualquer um dos modelos se possa vir a traduzir em melhorias significativas na realidade do Grupo, 

sugere-se a implementação do modelo MWEA, uma vez que foi solicitado pelo Grupo que o objetivo 

principal deveria ser a minimização das roturas de stock, e é este o modelo que se poderá traduzir em 
melhores resultados neste sentido, dado que a DBM insere bastante nervosismo no sistema. Para além 
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do modelo MWEA responder positivamente a este requisito do Grupo, também se procedeu à sua 

implementação na íntegra, não necessitando da realização de adaptações, que muitas vezes são 

demasiado específicas e retiram a flexibilidade de implementação a um maior portfólio de artigos. Outro 

argumento que sustenta a sugestão da implementação do modelo MWEA, é que não existiu nenhuma 

indicação que o modelo não apresentasse resultados igualmente satisfatórios para qualquer outro tipo 

de artigo, levando a crer que pode existir um potencial de aplicabilidade que vai muito além daquele 

que foi aqui apresentado ao longo do documento, o que no caso da ferramenta DBM teria de ser, 
provavelmente, adaptado a cada caso em específico. 

Por fim, sugere-se que seja realizada uma análise mais aprofundada com uma amostra que 

contenha mais artigos e mais lojas (devendo-se verificar a aplicabilidade do modelo não só a artigos 

slowmovers), e que posteriormente seja realizado um caso piloto com a implementação do modelo 

MWEA, devendo este ser integrado nos cálculos do MRP atual do Grupo. 

 

5.6 Conclusões do Capítulo 
 

No presente capítulo foram realizadas as adaptações necessárias, e implementados os dois 
modelos de reabastecimento propostos pela TOC, previamente apresentado e discutidos no capítulo 

de revisão de literatura.  

Conclui-se que ambos os modelos (DBM e MWEA) representam soluções viáveis, de fácil aplicação, 

inovadoras, reativas, flexíveis e que poderão trazer melhorias substanciais para a empresa em termos 

de minimização de roturas de stock e de redução de níveis de inventário em loja, indo assim de encontro 

ao apelo da empresa. 

O modelo MWEA, tal como é aplicado no presente documento, poderá ter um âmbito de aplicação 

muito maior, incluindo um portfólio de artigos mais amplo, enquanto que a ferramenta DBM não 
demonstrou ser a mais indicada para artigos slowmovers, e teve de ser implementada uma adaptação, 

logo, caso se queira aplicar a DBM a outros tipos de artigos, esta adaptação deve ser revista e tida em 

conta no momento.  

Por fim, embora os resultados obtidos tenham sido bastante positivos, obviamente que é necessário 

a realização de um estudo mais aprofundado e alargado, mas de qualquer forma são apresentados na 

presente dissertação de mestrado já alguns bons indícios de dois modelos que podem ser 

incorporados, e que surgem assim como alternativa ao modelo atual utilizado pela JM. 
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6. Conclusões da Dissertação e Desenvolvimento Futuros 

O grau de competitividade cada vez maior nos dias de hoje conduz a um aumento do nível de 

exigência, ao qual as empresas têm de conseguir corresponder. Não sendo exceção, o Grupo JM, uma 
empresa de renome a nível nacional e internacional, tem de manter sempre os seus esforços ao mais 

alto nível para que não seja ultrapassada pela concorrência. Foi nesta conjuntura que a presente 

dissertação de mestrado teve origem. Esta dissertação pretende assim, ter um papel auxiliar no 

processo de melhoria do atual MRP do Grupo, em especial das lojas Pingo Doce, com o objetivo de 

minimizar as roturas de stock que se verificam diariamente. 

Este trabalho surgiu no âmbito do JM Academic Thesis Programme, e o seu desenvolvimento teve 

início em Setembro de 2017 através de reuniões com o intuito de definir o tema a ser explorado. O 

objetivo a que se propõe foi alcançado com resultados bastante satisfatórios, o que tornou o estudo 
ainda mais interessante, e tal só foi possível graças à colaboração da empresa.  

Concluída a presente dissertação, pode-se afirmar que esta foi uma oportunidade de aprender mais 

sobre: a indústria do retalho alimentar (em especial sobre o Grupo JM); a enorme complexidade 

inerente à gestão de qualquer cadeia de abastecimento, como tudo está interligado e qualquer decisão 

que se tome irá ter repercussões ao longo de toda a cadeia; os desafios criados pelo mercado cada 

vez mais exigente (cada vez mais o cliente quer ver as suas necessidades satisfeitas no imediato, 

raramente estando disposto a esperar); a dificuldade incessante de manter o equilíbrio do nível de 

inventário, evitando excesso do mesmo e também roturas de stock; os modelos de reabastecimento 
tradicionais e os modelos de reabastecimento que começam a surgir como alternativas mais dinâmicas 

e reativas à realidade; e ainda, o grande foco deste trabalho, foi a oportunidade de aprender mais sobre 

a TOC, verificar o seu potencial de aplicação a modelos de reabastecimento (TOC-SCRS, em especial 

a DBM e o MWEA) e como esta representa uma filosofia poderosa que pode ser utilizada em tudo na 

vida, nunca sendo demais repetir a sua ideologia: “qualquer sistema apresenta sempre pelo menos 

uma restrição que o impede de fazer mais e melhor, e de obter melhores resultados”. 

O principal objetivo da presente dissertação era o de encontrar um método que pudesse ajudar a 
JM a gerir melhor o inventário em loja dos seus artigos slowmovers, evitando roturas de stock. Não só 

este objetivo foi alcançado, como também se conseguiu propor uma redução considerável do nível de 

inventário em loja, nunca colocando em risco o objetivo primordial do trabalho.  

Inicialmente foi realizada uma primeira abordagem ao caso de estudo, com o intuito de conhecer 

melhor a JM, como é o seu dia-a-dia, quais as operações existentes dentro da sua cadeia de 

abastecimento e como funcionam. Foram ainda apurados os vários elementos que constituem o caso 

de estudo e foi feita uma análise mais detalhada do mesmo, onde foi explorado o funcionamento do 

MRP, ou seja, como é realizado o reabastecimento das lojas. De seguida, realizou-se uma primeira 
análise simples sobre as roturas de stock, como forma de introdução ao problema em estudo e 

verificou-se que estas são de facto um problema existente nas lojas Pingo Doce e que o seu impacto 

em termos monetários é preocupante, para além do impacto que possam representar em termos de 

reputação e fidelização de clientes à marca. Viu-se assim justificada a necessidade de reunir esforços 
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e trabalhos no sentido de combater as roturas de stock, e a importância de fazer um bom planeamento 

e uma gestão de stocks exemplar.  

Posteriormente, foi realizada uma revisão de literatura como forma de conhecer ainda mais a 

indústria do retalho e a sua evolução, a importância de realizar um bom planeamento e uma boa 

avaliação da cadeia de abastecimento para que esta se supere diariamente, e constatou-se que apesar 

do problema da existência de roturas de stock existir e ser alarmante, poucos resultados foram atingidos 

no sentido da sua resolução. No fim do capítulo de revisão de literatura foram ainda introduzidos os 
modelos de reabastecimento que serviram como propostas de melhoria a serem implementadas no 

presente estudo. A seleção dos modelos a explorar recaiu sobre modelos baseados na TOC. 

Selecionou-se a ferramenta DBM e o modelo MWEA, sendo estes dois modelos de reabastecimento 

que pertencem à TOC-SCRS, que são simples e de fácil aplicação. Os resultados obtidos foram 

excelentes e permitiram eliminar roturas em loja nos casos estudados e, simultaneamente, reduzir o 

inventário também em loja. 

Por fim, este trabalho abriu portas para a exploração de novas abordagens relativas a modelos de 

reabastecimento, e seria interessante a realização de um caso piloto numa loja do Grupo para se 
verificar se os resultados seriam efetivamente mais adequados do que os propostos pela solução 

utilizada atualmente. Caso o Grupo deseje implementar algum dos modelos explorados na presente 

dissertação (DBM ou MWEA), relembra-se o facto de existir uma limitação relativa ao tamanho das 

caixas que não deve ser esquecida, bem como deve ser realizado um estudo mais exaustivo antes de 

proceder à sua implementação, uma vez que estes modelos (como qualquer outro) podem sempre ser 

mais adaptados à realidade da JM e poder-se-ia trabalhar mais no sentido de conseguir resultados 

ainda melhores. Tendo o Grupo acesso a um maior número de dados reais e a ferramentas 

computacionais mais eficientes, com certeza que seria possível a obtenção de respostas mais 
assertivas sobre a implementação, ou não, dos modelos de reabastecimento propostos pela TOC no 

Grupo JM.  

Em suma, espera-se que com este trabalho sejam efetivamente alcançadas melhorias no que diz 

respeito às roturas de stock dos artigos slowmovers do Grupo JM, e seria curioso verificar a 

aplicabilidade dos modelos propostos para além dos artigos slowmovers. 
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8. Anexos 

Anexo A – Análises ABC 
 
  

Na figura 22, a título de exemplo, apresenta-se um dos 4 gráficos obtidos através das análises ABC 

realizadas, e nas tabelas seguintes os resultados que foram sendo obtidos ao longo das análises ABC. 
 
 

 
Figura A1 – Análise ABC sobre a quantidade vendida nas 10 lojas selecionadas 
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Tabela A1 – 78 categorias de slowmovers 

Tabela A2 – 45 categorias de slowmovers críticos 

Tabela A3 – 17 categorias de slowmovers críticos com impacto nas vendas 
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Anexo B – Caracterização da Procura 
 

 
 

 

 

Figure B1 – Código de cores utilizado 

 
 
Tabela B1 – Caracterização da procura por artigo e por loja 
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