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Resumo 

A otimização da cadeia de abastecimento tem uma grande influência na capacidade de uma empresa 

competir num mercado global. Neste contexto, surge o caso de uma empresa produtora de azeite, que 

pretende analisar a eficiência de recursos na sua cadeia de abastecimento. Concretamente, a empresa, 

com o objetivo de encontrar possíveis soluções para uma eventual relocação, necessita de um modelo 

de apoio à decisão que lhe permita perceber qual a localização para a sua unidade fabril que minimiza 

o custo total do transporte ao longo da sua cadeia de abastecimento. 

Tratando-se de um problema contínuo de localização de instalações, foi proposto um modelo de apoio 

à decisão com base no método centro de gravidade. O modelo foi utilizado para analisar vários 

cenários, alterando os níveis de procura, a localização de fornecedores, o custo de transporte, entre 

outros. A análise permitiu concluir que a atual localização da fábrica, nas condições vigentes, minimiza 

os custos de transporte na cadeia de abastecimento. Porém, através da sobreposição de cenários de 

alocação para duas fábricas, concluiu-se que a localização de uma nova fábrica poderá resultar numa 

potencial redução de custos de transporte. 

Por fim, a empresa validou o modelo desenvolvido. Face aos resultados apresentados, a empresa 

poderá em devido tempo estudar a viabilidade da abertura de uma nova instalação, tendo em conta 

outros custos e variáveis. 

 

 

 

Palavras-chave: configuração de cadeias de abastecimento, otimização logística, localização de 

instalações, indústria do azeite. 
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Abstract 

Supply chain optimization has a big influence in a company ability to compete in a global market. In this 

context, an olive oil producer company intends to analyse its supply chain’s resources efficiency. In a 

further analysis, the company wants to know the optimal location for its production facility that minimizes 

the total transportation costs, in order to find possible solutions for an eventual relocation. 

Since the solution space of the problem identified is continuous, it was proposed a decision model based 

on the center of gravity method. The model was used with a variety of inputs related with the company’s 

supply chain. Scenarios with different demand levels, suppliers’ locations and transport costs were 

considered. Through the analysis of these scenarios, it was concluded that the actual plant location, in 

the current market conditions, is optimized. However, considering allocation scenarios for two plants, it 

was possible to conclude that the location of a new plant can result in a potential reduction of total 

transportation costs. 

Finally, the company validated the decision model. Given the presented results, the company will need 

to study the feasibility of opening a new facility, considering other costs and variables. 

 

 

Key words: supply chain configuration, logistics optimization, facility location, olive oil industry. 
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1. Introdução 

1.1.  Contextualização do problema 

Atualmente, os consumidores exigem produtos de alta qualidade durante todo o ano e a preços 

competitivos. Para satisfazer este elevado nível de serviço com o menor custo possível, as empresas 

são constantemente desafiadas a avaliar e adaptar as suas estratégias de produção e distribuição 

(Goetschalckx et al., 2002). Desta forma, nos últimos anos o foco das empresas tem sido, cada vez 

mais, na eficiência da cadeia de abastecimento, onde a otimização da localização das suas instalações 

assume um papel crucial. 

Nos últimos 20 anos a indústria do azeite assistiu a um grande crescimento, devido sobretudo a uma 

crescente consciencialização por parte da sociedade mundial sobre a importância de hábitos 

alimentares saudáveis – o azeite é o óleo alimentar que traz mais benefícios para a saúde humana 

(Lopes, 2004). Um dos países responsáveis pelo crescimento desta indústria foi Portugal, pois reúne 

as condições ideais para a produção de azeite, devido à sua localização geográfica. Este é, atualmente, 

o segundo produto agroalimentar mais exportado pelo país, a seguir ao vinho. 

No entanto, devido à atual situação económica de Portugal e ao facto de o azeite já pertencer aos 

hábitos alimentares de grande parte da sua sociedade, os níveis de consumo de azeite, a nível 

nacional, estão praticamente estagnados, não apresentando sinais de um aumento significativo no 

futuro. Assim, é fulcral que os produtores nacionais de azeite apostem em mercados externos, de forma 

a expandirem o seu volume de negócios. Uma vez que a procura mundial está a aumentar 

consideravelmente e a produção de grandes quantidades de azeite é viável apenas na zona geográfica 

da Bacia Mediterrânea, a aposta na exportação tem fortes possibilidades de sucesso. 

Um dos maiores produtores mundiais de azeite é a empresa sobre a qual este trabalho será 

desenvolvido. Esta empresa tem já uma forte presença nos mercados internacionais, sendo que é, 

atualmente, uma das marcas de azeite mais vendidas a nível mundial. A sua intenção é conseguir que 

o seu azeite esteja presente nos hábitos alimentares de todo o mundo, o que obriga a empresa a uma 

forte aposta na exportação através da divulgação dos benefícios do consumo de azeite na dieta 

alimentar. O seu empenho nesta consciencialização mundial contribuiu para que grande parte dos 

mercados onde a empresa tem atividade apresente um crescimento na procura. 

Para conseguir responder ao aumento de procura pelo seu produto de uma forma eficiente, é 

fundamental que a empresa consiga minimizar os seus custos logísticos. E é neste contexto que se 

insere o presente trabalho: na análise da cadeia de abastecimento global da empresa, de forma a 

identificar possíveis soluções para a sua otimização, nomeadamente através do desenvolvimento de 

um modelo de apoio à decisão de localização de instalações. 
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1.2.  Metodologia 

A metodologia a utilizar para o problema apresentado está organizada em cinco fases, descritas em 

seguida. 

1ª Fase – Caracterização do caso de estudo 

Na primeira fase será apresentado o caso de estudo em detalhe. Após um breve enquadramento da 

indústria do azeite em Portugal e no Mundo, será apresentada a empresa do caso de estudo, onde 

serão descritos os processos operacionais da empresa, bem como a sua cadeia de abastecimento. 

Para terminar, será identificado o problema e possíveis soluções a implementar para a sua resolução. 

2ª Fase – Revisão bibliográfica 

Na segunda fase será feita uma revisão bibliográfica relevante para o problema em questão, incidindo 

nos temas relacionados com logística, gestão da cadeia de abastecimento e problemas de localização 

de instalações, incluindo a apresentação de alguns casos de estudo. O objetivo desta fase é encontrar 

o modelo adequado para abordar o problema em estudo. 

3ª Fase – Recolha e tratamento de dados 

Na terceira fase pretende-se fazer uma recolha e tratamento dos dados relevantes para o modelo. No 

tratamento dos dados poderá ser necessário recorrer a estratégias de simplificação para evitar uma 

elevada complexidade na resolução do problema. 

4ª Fase – Construção do modelo 

Depois de ter toda a informação recolhida, na quarta fase será desenvolvido um modelo de apoio à 

decisão através de um programa computacional. Nesta fase serão realizados testes para validação do 

modelo. 

5ª Fase – Análise e discussão dos resultados 

Na quinta fase proceder-se-á a uma análise e consequente discussão dos resultados obtidos pelo 

modelo, de forma a comparar as soluções encontradas com a situação atual.  

 

 

1.3.  Objetivos da dissertação 

O principal objetivo da presente dissertação é o desenvolvimento de um modelo de apoio à decisão de 

localização de instalações numa cadeia de abastecimento, minimizando os custos de transporte. Os 

objetivos operacionais resultantes são: 

1. Contextualizar e caraterizar o problema em estudo; 

2. Definir conceitos relevantes e rever a literatura publicada sobre cadeias de abastecimento, 

problemas de localização de instalações e os principais métodos utilizados na sua resolução; 
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3. Desenvolver e validar um modelo de otimização para utilizar na resolução do problema; 

4. Recolher dados e definir pressupostos para aplicar o modelo ao problema em estudo; 

5. Aplicar o modelo à situação atual da empresa e a cenários alternativos; 

6. Analisar os resultados e identificar possíveis soluções para o problema em estudo; 

 

 

1.4.  Estrutura da dissertação 

A dissertação apresenta a seguinte estrutura: 

O presente capítulo serve para introduzir e contextualizar o problema em estudo, bem como para 

descrever a metodologia a seguir ao longo da dissertação de mestrado, e expor os objetivos a atingir 

na elaboração da mesma. 

O segundo capítulo apresenta uma contextualização mais aprofundada do caso de estudo. É feita uma 

abordagem ao estado atual da indústria do azeite, bem como às operações e logística da empresa. 

Neste capítulo pretende-se também identificar e caraterizar o problema em estudo. 

No terceiro capítulo é apresentada uma revisão bibliográfica com base no problema identificado. A 

revisão abrange os temas de logística e gestão de cadeias de abastecimento, com especial atenção a 

problemas de localização de instalações na mesma. 

No quarto capítulo é desenvolvido o modelo de apoio à decisão, iniciando com a recolha e tratamento 

dos dados relevantes para a resolução do problema identificado. No fim do capítulo, o modelo é 

validado. 

O quinto capítulo incide na apresentação e discussão dos resultados obtidos através da aplicação do 

modelo a vários cenários. 

No sexto e último capítulo são apresentadas as principais conclusões obtidas na realização da 

dissertação, bem como algumas sugestões para possíveis trabalhos futuros. 
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2. Caso de estudo 

2.1.  A indústria do azeite 

Ao longo das últimas décadas, a população mundial tem vindo a valorizar a importância de uma 

alimentação saudável. A Dieta Mediterrânica é um padrão alimentar que está cada vez mais a ser 

reconhecido pelo seu valor benéfico para a saúde humana, pois é uma dieta que está associada à 

diminuição do risco de doenças cardiovasculares, cancro, diabetes e aumento da qualidade de vida e 

longevidade. Um alimento indispensável da Dieta Mediterrânea é o azeite, que adiciona sabores e 

aromas únicos aos alimentos e é a gordura com mais benefícios para a saúde, tanto crua como 

cozinhada, devido à sua composição rica em ácidos gordos monoinsaturados e antioxidantes naturais 

(Santos, 2011). 

De acordo com o Conselho Oleícola Internacional (COI, 2014), no início da década de 1990 a produção 

mundial era cerca de 1,8 milhões de toneladas por ano. Foi nesta altura que se evidenciou a importância 

do azeite para uma alimentação saudável, o que levou a um crescimento significativo da produção 

mundial. Excetuando alguns anos em que as condições climatéricas adversas provocaram campanhas 

fracas, a produção anual tem vindo a crescer e atualmente é cerca de 3,1 milhões de toneladas. 

A produção de azeite na Bacia Mediterrânia representa cerca de 95% da produção mundial, pois é a 

zona cujo clima oferece as condições ideais para o cultivo de olivais, caraterizado por um verão seco e 

quente (COI, 2014). Como se pode verificar na figura 1, os países produtores da União Europeia 

(Espanha, Itália, Grécia, Portugal e França) são responsáveis por cerca de 75% da produção mundial 

de azeite, sendo Espanha, Itália e Grécia os países que mais produzem e exportam em termos 

mundiais. Os outros principais países produtores são a Turquia, Síria, Marrocos, Tunísia e Argélia. 

 

 Figura 1 - Produção mundial de azeite na campanha de 2013/2014, em termos percentuais 

Fonte: COI (2014) 
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Como se pode observar na figura anterior, a produção de azeite em Portugal é bastante inferior à 

produção de Espanha, Itália e Grécia, o que dificulta aos produtores nacionais a competição pela 

quantidade. Estes países, principalmente Espanha, têm mais facilidade em aplicar economias de 

escala na produção, permitindo reduzir os seus custos de produção. 

Por outro lado, em Portugal há ótimas condições edafoclimáticas para o cultivo de oliveiras, o que 

permite obter azeites de elevada qualidade (Santos, 2011). Os azeites portugueses são assim 

reconhecidos pela sua qualidade, contando já com vários prémios em competições mundiais. Desta 

forma, os produtores nacionais conseguem competir com marcas estrangeiras pela qualidade dos seus 

azeites, que possuem caraterísticas únicas de cada região. 

O consumo interno português apresenta-se relativamente estável com um crescimento residual, apesar 

da crise económica atual. Em média são consumidas em Portugal 78 mil toneladas de azeite por ano, 

segundo o COI (2014), e os lagares portugueses atingiram uma produção de cerca de 81,3 mil 

toneladas de azeite na última campanha, representando um aumento de 50% em relação à anterior. 

Estes dados revelam que, em 2014, o país se tornou autossuficiente em termos de necessidades 

internas, o que não acontecia desde o início da década de 1990. 

O aumento da produção de azeite em Portugal foi um importante fator para o aumento das exportações. 

Apesar da subida do preço do azeite em 2013, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (INE, 

2014a), as exportações de azeite cresceram cerca de 30% relativamente a 2012, atingindo os 343,7 

milhões de euros, o que representa 0,7% do total das exportações nacionais. Em termos de volume, 

foram exportadas 109 mil toneladas, permitindo a Portugal manter-se como o quinto principal 

fornecedor mundial de azeite embalado (COI, 2014). Este aumento nas exportações confirma a 

crescente aceitação do azeite português nos mercados internacionais. 

Os valores atingidos pelas exportações são superiores aos valores atingidos pela produção, uma vez 

que algumas empresas portuguesas importam azeite, normalmente de qualidade inferior, para 

combinar com o seu azeite e assim rentabilizar a qualidade do azeite original. Assim, estas empresas 

conseguem vender maiores quantidades de azeite sem alterar substancialmente a qualidade do 

produto final. 

Segundo o INE (2014b), a principal origem do azeite importado é a Espanha que, em 2013, representou 

cerca de 90% de um total de 282,3 milhões de euros. Este valor é inferior ao correspondente em 

exportações, o que resulta num resultado positivo da balança comercial. Porém, como se pode observar 

na figura 2, só a partir de 2011 é que Portugal conseguiu valores positivos, o que se deveu ao 

crescimento da procura pelo seu azeite, sobretudo no mercado brasileiro. 
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Figura 2 - Balança comercial portuguesa de azeite 

Fonte: INE (2014a e 2014b) 

 

O principal destino do azeite português é o chamado “mercado da saudade”, que inclui os países que 

albergam grandes comunidades de emigrantes portugueses, como o Brasil, França, Angola, EUA e 

Cabo Verde, como se pode verificar na figura 3. Para estes países, onde não há muitas possibilidades 

de produção devido à falta de matéria-prima, o azeite segue já embalado. Para os mercados de 

Espanha e Itália, as exportações são principalmente de azeite a granel, para ser combinado com 

azeites locais e vendido por marcas destes países. 

 

Figura 3 - Destinos da exportação portuguesa de azeite em 2013 

Fonte: INE (2014a) 

 

Em concordância com o aumento da procura mundial de azeite, o consumo deste produto no Brasil 

está em crescimento desde a década de 1990. Uma vez que a produção de azeite no Brasil é 

praticamente inexistente, devido à falta de condições edafoclimáticas, o país é obrigado a importá-lo 
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de forma a satisfazer as suas necessidades. Outro fator que influencia o aumento da procura neste 

país é o seu recente crescimento económico, que aumentou o poder de compra da população e levou 

a uma maior preocupação em relação à alimentação saudável, dotando o consumidor de uma maior 

capacidade financeira e interesse em comprar azeites portugueses de qualidade superior. 

O mercado brasileiro é, então, o principal mercado de exportação de azeite nacional. Como se pode 

observar na figura 3, as exportações para o Brasil correspondem a cerca de metade das exportações 

totais portuguesas. Assim, pode-se concluir que o desempenho das exportações de azeite é fortemente 

influenciado pelo comportamento do mercado brasileiro. 

O aumento do valor das exportações para França em 2014, em cerca de 260% relativamente ao ano 

anterior, e a entrada no mercado chinês, que apresentou um crescimento substancial em 2009, provam 

que os azeites portugueses continuam a ganhar o seu espaço no mercado mundial (INE, 2014a). 

Segundo o COI (2014), as importações chinesas de azeite quase triplicaram nos últimos cinco anos, 

atingindo em 2013 mais de 35 mil toneladas de azeite. No caso de Portugal, pelo contrário, houve um 

retrocesso nas exportações de azeite para a China em 2013, principalmente devido à falta de 

investimento em campanhas de comunicação e marketing. 

Devido aos elevados custos logísticos, o preço do azeite no mercado chinês ainda é bastante elevado, 

o que limita o acesso ao produto a grande parte da população. Se a redução dos preços se tornar uma 

realidade, o consumo de azeite na China poderá chegar a metade do consumo mundial, levando a que 

este se torne no maior mercado de azeite no mundo (COI, 2014). 

Outro mercado relevante nesta indústria que também é importante mencionar é o da Venezuela. Este 

país entrou recentemente numa crise económica interna devido sobretudo à descida do preço do 

petróleo, a sua principal fonte de rendimentos. Este e outros fatores originaram alterações nas políticas 

macroeconómicas deste país, o que levou a uma redução drástica nas importações de bens e serviços.  

 

 

2.2.  A empresa 

Por motivos de confidencialidade, a empresa na qual o trabalho foi desenvolvido será referenciada 

através do nome fictício Oliva. Esta é uma empresa portuguesa com um relevo considerável na indústria 

do azeite. Tem uma estratégia também adotada por outras marcas a nível mundial, que passa pela 

aquisição de lotes de azeites de vários produtores. Apesar de ser também responsável pela produção 

ao nível da extração do azeite, a sua principal atividade é a combinação de diferentes azeites para 

obter o seu produto final, através de um processo de loteamento. 

A empresa recebe os lotes de azeite na sua única fábrica, situada na zona Centro de Portugal, onde 

passam pelo loteamento para criar azeites com características distintas. No contexto deste trabalho, 

considerou-se que a produção do azeite Oliva respeita apenas ao conjunto de processos após a 

extração dos azeites por parte dos produtores. Desta forma, o olival da empresa foi assumido como um 

fornecedor independente da Oliva. 
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O principal negócio da empresa é o azeite, mas a sua gama de produtos inclui também o vinagre, o piri 

piri, as azeitonas, a pasta de azeitona e outros óleos alimentares. Para este trabalho, a empresa decidiu 

apenas considerar os seus produtos de azeite, dada a sua forte relevância no volume total de negócios, 

comparada com os restantes produtos. 

Desde o início da sua atividade, a Oliva sempre apostou na exportação, tendo atualmente uma quota 

de mercado relevante na América Latina. A capacidade da empresa de encontrar os melhores azeites 

e a sua mestria no loteamento tornaram a marca Oliva numa das marcas de azeite mais vendidas no 

mundo. Atualmente exporta mais de metade da sua produção e está presente em cerca de quatro 

dezenas de países, como se pode verificar na figura 4. 

 
Figura 4 - Presença mundial da Oliva 

 

Devido ao fraco crescimento da procura no mercado nacional, a exportação é uma necessidade para 

a empresa aumentar o seu volume de vendas. A sua estratégia passa então por crescer em novos 

mercados e consolidar a posição nos mercados existentes, tendo atualmente planos de expansão para 

a Ásia, em especial para a China, onde há um grande potencial de crescimento da procura no futuro. 

De forma a enquadrar o melhor possível o problema fundamental abordado na presente dissertação, 

nos subcapítulos seguintes serão abordadas a estratégia da empresa relativamente à aquisição de 

matéria-prima, as principais operações processuais e a sua cadeia de abastecimento. 

 

 

2.2.1. Estratégia de negócio 

De forma a assegurar uma consistência na qualidade do seu produto final, a empresa optou pela 

estratégia de adquirir lotes de azeite através de parcerias com vários fornecedores. A extração do azeite 

das azeitonas é efetuada nos olivais dos produtores e passa por sete etapas: colheita, transporte e 

receção no lagar, seleção, limpeza e lavagem, moenda, termobatedura e extração (para uma 

informação mais detalhada recomenda-se a leitura do Anexo A). Após este processo, os produtores 

vendem o seu azeite para marcas que possuem as capacidades necessárias para o fazer chegar ao 
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consumidor final, como a Oliva. Desta forma, estes produtores não têm de se preocupar com o 

embalamento, distribuição e marketing do seu produto, passando estas fases a ser desempenhadas 

por marcas já estabelecidas nos mercados. 

As parcerias estabelecidas são também vantajosas para a Oliva. Tendo em conta que as condições 

climatéricas adversas não garantem a estabilidade necessária para um olival extrair constantemente 

um bom azeite, esta estratégia concede à Oliva uma liberdade de adquirir os melhores azeites em cada 

campanha. Assim, a empresa consegue minimizar os custos relativos à extração de azeite, bem como 

os riscos de perdas e desperdícios em anos de clima adverso, conseguindo sempre manter uma 

elevada qualidade e garantindo um grande poder de adaptação face às diferentes exigências por parte 

dos mercados. 

A constante procura dos melhores azeites é, então, de grande importância para a Oliva conseguir atingir 

uma excelente qualidade no produto final. Atualmente, os azeites adquiridos pela empresa são 

provenientes principalmente de Portugal e Espanha, mas também de outros países da Bacia 

Mediterrânea. 

A restante matéria-prima adquirida pela empresa corresponde a todo o material necessário para o 

embalamento dos seus produtos: garrafas de lata, plástico (PET) e vidro, cápsulas, rótulos, vertedores 

e caixas. Estes materiais são obtidos no Norte e Centro de Portugal, exceto grande parte das 

embalagens de PET, que são fabricadas numa unidade de produção que uma empresa, independente 

da Oliva, possui integrada na fábrica. 

 

 

2.2.2.  Operações processuais 

A segurança alimentar dos consumidores surge atualmente como uma das principais preocupações de 

uma empresa na indústria alimentar. Sendo o azeite um produto com elevada exigência em relação à 

sua conservação, todas as operações na fábrica passam por um rigoroso controlo de qualidade, com 

o objetivo de eliminar os riscos para a saúde humana e garantir a satisfação dos consumidores. Para 

não ocorrer a oxidação e deterioração do azeite, todos os processos são executados com o mínimo de 

contato com o oxigénio, a luz e o calor. 

Em baixo é apresentada a figura 5, que ilustra as principais atividades na cadeia de abastecimento da 

Oliva. A empresa apenas é responsável pelas atividades inseridas na caixa azul do lado direito da 

figura, que correspondem às suas operações processuais e serão descritas em pormenor, de seguida. 

Estas operações (Seleção e Classificação, Loteamento e Embalamento) são executadas na fábrica da 

empresa. 
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SELEÇÃO E 
CLASSIFICAÇÃO

LOTEAMENTO

     EMBALAMENTO

-

 
Figura 5 - Operações na cadeia da Oliva 

 

Seleção e Classificação 

Por ano são recebidas na fábrica centenas de amostras de vários produtores, das quais cerca de 70% 

são rejeitadas por não cumprirem os requisitos mínimos de qualidade exigidos pela empresa. No caso 

de interesse em algum lote de azeite, a Oliva sela a cisterna no olival do produtor de forma a garantir 

que não haverá qualquer tipo de alterações ao mesmo até chegar à fábrica. Quando o lote de azeite é 

recebido na fábrica, este é submetido a testes laboratoriais e organoléticos (ou sensoriais) para garantir 

que é igual ao que foi enviado na amostra e que cumpre as normas de qualidade. 

Após o controlo de qualidade dos azeites adquiridos, o azeite é classificado com base em análises 

químicas e sensoriais. Para determinar a qualidade do azeite, é feita uma análise química que avalia o 

grau de acidez, relativo à percentagem de ácidos gordos livres presentes no azeite, e o índice de 

peróxidos e absorvâncias, indicadores do estado de oxidação do mesmo. A análise sensorial é 

realizada por um painel de provadores que avalia as características organoléticas, como o sabor, o 

cheiro e a cor, resultando em Atributos e/ou Defeitos. 

A partir das análises descritas, o azeite é classificado nas seguintes categorias: 

 Azeite Virgem Extra: este é o azeite mais saudável e de melhor qualidade, pois não tem defeitos 

organoléticos, apresenta atributos (como por exemplo um sabor frutado) e o seu grau de acidez 

é inferior a 0,8%; 
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 Azeite Virgem: tal como o Virgem Extra, é obtido unicamente por processos mecânicos, mas 

este azeite pode apresentar pequenos defeitos detetados na análise sensorial e o seu grau de 

acidez é inferior a 2%; 

 Azeite: é composto por uma mistura de Azeite Refinado e Azeite Virgem, tem um grau máximo 

de acidez de 1% e não é submetido a análises sensoriais. Este é o azeite de menor qualidade. 

Depois da sua classificação, o azeite segue por um sistema de canalização interno até à unidade de 

loteamento da fábrica, onde é armazenado em tanques até se submeter à próxima fase, o loteamento. 

 

Loteamento 

Azeites de diferentes lotes, provenientes de diferentes produtores, podem ser combinados de forma a 

obter os atributos desejados para cada produto. Este processo que combina as caraterísticas de vários 

azeites chama-se loteamento. É fundamental para a empresa que os seus azeites sejam loteados 

conforme as necessidades dos consumidores, de forma a atingir um produto de excelência e ter 

capacidade de se diferenciar da concorrência. Sendo assim, este é o processo mais importante das 

operações da Oliva. 

Para conseguir o melhor resultado no produto final, a empresa recorre a um conjunto de especialistas 

em loteamento de azeite, que selecionam e combinam azeites para criarem diferentes perfis de sabores 

e atributos. Estes especialistas submetem, no sistema interno da empresa, os azeites a serem loteados, 

bem como a sua percentagem de volume necessária para o lote final. O processo é então iniciado após 

todos os azeites entrarem no tanque de loteamento através de um sistema de canalização. 

Para terminar, um painel de provadores internos avalia rigorosamente as características organoléticas 

dos azeites obtidos após a fase de loteamento, para se certificarem que o produto final tem as 

propriedades pretendidas. Se o azeite obtido não estiver de acordo com as caraterísticas desejadas, é 

submetido de novo a este processo.  

 

Embalamento 

O embalamento é feito numa linha de enchimento automática, que recebe embalagens de vidro, lata 

ou plástico PET e o azeite proveniente da unidade de loteamento. As embalagens vazias passam pela 

enchedora, seguindo depois para a roscadora e rotuladora. Durante esta fase é necessário ter um 

cuidado especial para não danificar as propriedades do azeite. Assim, este processo é executado de 

forma a minimizar o contato com o oxigénio e a luz, dada a possibilidade de deterioração do azeite por 

oxidação.  

Após o embalamento do azeite Oliva, as garrafas são guardadas em caixas de cartão, que 

posteriormente são agrupadas em paletes, de forma a facilitar o transporte até ao cliente. As paletes 

de produto são então armazenadas durante pouco tempo num armazém da fábrica até serem 

despachadas para os mercados. No próximo subcapítulo será abordado este transporte do produto 

para o cliente bem como o transporte das matérias-primas até à fábrica. 
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2.2.3.  Cadeia de abastecimento 

Tal como foi referido anteriormente, as matérias-primas necessárias para a produção do azeite Oliva 

são lotes de azeite e os materiais de embalamento. Os lotes de azeite chegam à fábrica e são 

classificados e armazenados em tanques, onde aguardam pelo processo de loteamento. Por sua vez, 

o material de embalamento é recebido na respetiva unidade da fábrica para embalar o azeite Oliva que 

sai do processo de loteamento. O produto final fica assim pronto para ser enviado para os mercados. 

Para uma melhor perceção da cadeia de abastecimento da Oliva, encontra-se a seguir, na figura 6, a 

configuração em detalhe da sua cadeia. As setas contínuas representam um transporte por via terrestre 

e as setas a tracejado representam o transporte marítimo. 
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Figura 6 - Cadeia de Abastecimento da Oliva 

 

A Oliva tem um contrato de outsourcing com uma empresa de logística e distribuição, que assegura 

toda a logística da empresa na Europa, tal como vai ser detalhado de seguida nas descrições da 

logística de entrada na fábrica (representada a verde na figura 6) e da logística de saída (representada 

a laranja). 
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Logística de entrada 

Os lotes de azeite são transportados em cisternas de 25 toneladas, por via terrestre, desde os lagares 

dos produtores até à fábrica. Este transporte é assegurado pela empresa transportadora contratada, 

salvo algumas exceções em que o produtor é o responsável pelo transporte dos seus lotes. Os lotes 

são provenientes quase exclusivamente da península ibérica. Por uma questão de simplificação e tal 

como foi pedido pela empresa, o presente trabalho vai considerar apenas os principais fornecedores. 

Assim, os lotes de azeite de fornecedores de Portugal chegam de Sardoal, Beja e Valpaços; os lotes 

provenientes de Espanha são produzidos em lagares de Córdova, Jaén e Sevilha. 

Os materiais de embalamento são produzidos em Portugal por várias empresas e chegam à fábrica em 

camiões, por via terrestre. O transporte destes materiais está também incluído no contrato de logística 

que a Oliva tem com a empresa distribuidora. Grande parte destes materiais é recebida na fábrica num 

sistema Just in Time, imediatamente antes do processo de embalamento, de forma a minimizar os 

custos de inventário. Os materiais que não são logo despachados para a unidade de embalamento são 

guardados num armazém dentro da fábrica. 

Todas as garrafas PET utilizadas no embalamento do azeite Oliva são fornecidas por uma empresa 

especializada no seu fabrico. Com o objetivo de reduzir o custo do transporte de embalagens, esta 

empresa instalou uma unidade de fabrico de garrafas PET no interior da fábrica da Oliva, que apenas 

não produz as garrafas PET de 20 ml e de 5000 ml. Estas embalagens são produzidas noutra instalação 

dessa empresa em Lisboa. 

As garrafas de vidro são produzidas na Marinha Grande e as embalagens de lata em Aveiro. O 

fornecedor de cápsulas e vertedores está localizado em Grândola e as caixas e os rótulos chegam 

desde Torres Novas. Assim, encontra-se na figura 7 uma representação gráfica dos principais fluxos 

de entrada na fábrica dos lotes de azeite e dos materiais de embalamento. 

 
Figura 7 - Fluxos de entrada na fábrica  

 

Legenda: 
      Fábrica  
      Azeite de origem portuguesa 
      Azeite de origem estrangeira 
      Materiais de embalamento 
  



15 

 

Logística de saída 

Após o embalamento, as paletes com azeite Oliva saem da respetiva unidade e aguardam a chegada 

dos camiões e contentores que irão transportar o produto até aos clientes nacionais e internacionais. 

A ilustração dos fluxos de saída da fábrica está representada na figura 8. 

 
Figura 8 - Fluxos de saída na fábrica  

 

Tal como a figura anterior sugere, o tipo de transporte para os mercados na Europa é diferente do 

transporte usado para transportar o produto até aos mercados de outros continentes. Para os mercados 

europeus, os produtos são transportados exclusivamente por via terrestre em camiões que levam até 

trinta paletes. Os mercados dos restantes continentes são fornecidos através de um transporte 

multimodal de contentores com capacidade para acomodar vinte paletes. 

A distribuição na Europa é assegurada pela empresa distribuidora: para o mercado nacional distribui o 

produto até às superfícies comerciais e para os restantes mercados europeus a distribuidora está 

encarregue do transporte apenas até a um armazém de cada cidade. Para se assegurar do transporte 

até às lojas destes mercados, a Oliva tem contratos com distribuidores de cada país. 

Para os mercados fora da Europa, os contentores são transportados por via terrestre até aos portos de 

Lisboa ou Sines para seguir por via marítima até aos portos de cada mercado, onde depois são de novo 

transportados por via terrestre até ao armazém do respetivo mercado, que em muitos casos é no próprio 

porto. Neste caso, a empresa distribuidora apenas é responsável pelo transporte dos contentores desde 

a fábrica de Sardoal até aos portos de Lisboa e Sines. Para o transporte marítimo, a Oliva tem contratos 

com outras empresas especializadas neste tipo de transporte. E tal como nos mercados estrangeiros 

da Europa, a Oliva tem contratos com distribuidores locais que são responsáveis por levar os produtos 

por via terrestre desde o armazém de cada mercado até às lojas.  

Legenda: 
      Fábrica  
      Portos de Lisboa e Sines 
      Azeite com destino português 
      Azeite com destino estrangeiro 
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2.3.  Identificação do problema 

Tal como foi referido anteriormente, a procura no mercado português está relativamente estagnada, ao 

contrário do que se verifica na maioria dos mercados estrangeiros, onde o consumo de azeite está a 

crescer. A Oliva tem assim uma clara oportunidade para aumentar o seu volume de negócios em 

mercados externos. 

Para se manter uma marca competitiva e atingir o crescimento desejado nos mercados externos, a 

empresa identificou como objetivo a redução dos seus custos logísticos. Assim sendo, é fundamental 

que a sua fábrica esteja bem situada face à localização dos seus principais fornecedores e mercados. 

A Oliva quer saber, então, como é que a localização ótima da sua fábrica e os custos totais de transporte 

variam à medida que se alteram as seguintes condições: 

 A localização e a quantidade de matéria-prima adquirida por cada fornecedor; 

 A localização e a procura de cada mercado; 

 O tipo de produtos e embalagens; 

 Os custos de transporte associados a cada entidade. 

A empresa pretende, assim, que seja desenvolvido um modelo de apoio à decisão que consiga receber 

estas condições e gerar uma solução com base num problema de otimização matemática. Deste modo, 

a empresa poderá estudar hipóteses de diferentes evoluções na procura dos mercados, através de 

uma análise aos resultados obtidos pelo modelo. A Oliva está assim interessada em dar utilizações 

futuras ao modelo, que terá de ser desenvolvido tendo em conta esta necessidade estabelecida pela 

empresa. 

De um modo geral, o objetivo deste modelo a ser desenvolvido é ajudar no início de uma tomada de 

decisão relativa à cadeia de abastecimento da Oliva, ao dar uma noção da melhor localização para a 

sua fábrica num contexto quantitativo e superficial. Ou seja, a empresa quer uma análise macroscópica 

que se concentre essencialmente nos fluxos e custos de transporte entre as várias entidades da sua 

cadeia. 

Dado o contexto geral do problema, a empresa não considera relevante impor restrições geográficas à 

solução gerada, o que não impede que, em último caso, a solução encontrada pelo modelo seja uma 

localização impossível para instalar uma fábrica, como por exemplo no meio de um oceano. Desta 

forma, a empresa espera conseguir perceber a influência que cada mercado tem na localização ideal, 

à medida que vai alterando os valores da sua procura. 

Uma vez que a empresa admite um conjunto infinito de soluções para a localização da sua fábrica, não 

considera exequível encontrar os custos de construir ou alugar uma instalação em cada solução 

possível. Assim sendo, estes custos não serão considerados, o que reduz a complexidade da 

formulação do problema. De igual forma, a empresa também não pretende que sejam considerados no 

modelo os custos de conversão, que incluem os custos associados à fábrica, tais como a mão-de-obra 

direta, bem como os gastos gerais de produção fixos e variáveis que estejam relacionados com a 

conversão de matérias-primas em produtos acabados.  
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Para uma análise inicial a empresa pretende que o modelo encontre a solução ótima tendo em conta 

as condições atuais da sua cadeia de abastecimento, isto é, com a localização dos seus fornecedores 

e o volume de matérias-primas fornecido por cada, a localização dos seus mercados e a sua procura, 

bem como os custos de transporte terrestre e marítimo para as entradas e saídas da fábrica 

independentemente de a solução gerada ser na terra ou no mar. De uma forma resumida, é saber onde 

deveria estar localizada a fábrica atualmente. 

Com base nos resultados obtidos e de acordo com as suas previsões, a empresa pretende depois gerar 

diferentes hipóteses para novas iterações no modelo. Algumas das principais hipóteses que a empresa 

pretende implementar no modelo são: alterar a procura de cada mercado, incluir novos tipos de 

embalagem, excluir mercados ou continentes, introduzir novas entidades e, por fim, alterar o custo de 

transporte. Dadas estas especificações, o modelo terá então de ser desenvolvido numa interface de 

utilização simples e flexível, para que o utilizador consiga alterar e introduzir novos dados com 

facilidade.  

Por fim, a empresa demonstrou interesse na possibilidade de o modelo gerar resultados gráficos, 

incluindo o mapeamento da localização de fornecedores e mercados, bem como o ponto ótimo 

encontrado pelo modelo. Os resultados apresentados desta forma têm o objetivo de auxiliar na análise, 

pois tornam a solução mais percetível para o utilizador. 

 

 

2.4.  Conclusões do capítulo 

O consumo mundial de azeite está em crescimento. Dado que as condições ideais para a produção de 

azeite se situam na Bacia Mediterrânea, a única solução para muitos países é a importação. Por outro 

lado, em Portugal, os níveis de consumo apresentam apenas um crescimento residual. Assim, a Oliva 

pretende reforçar a sua aposta no mercado internacional.  

Esta empresa portuguesa quer, então, estudar e encontrar a melhor hipótese de como a sua cadeia de 

abastecimento se deve configurar, de forma a conseguir responder aos futuros níveis de procura dos 

seus mercados e, ao mesmo tempo, manter-se competitiva. Deste modo, a Oliva necessita de um 

modelo de apoio à decisão que analise e encontre a melhor localização para a sua fábrica, dadas as 

condições atuais do seu negócio, mas também com base em diferentes cenários futuros. 

Para conseguir desenvolver o modelo pretendido pela empresa, há a necessidade de rever e 

aprofundar os conceitos de logística e gestão da cadeia de abastecimento e abordar os principais 

problemas de localização, de forma a perceber que métodos de resolução são utilizados neste tipo de 

problemas e encontrar o mais adequado para resolver o presente caso de estudo. Será então 

apresentado no capítulo seguinte uma revisão da literatura existente nesta área. 
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3. Revisão Bibliográfica 

3.1.  Introdução  

De forma a enquadrar o tema do caso de estudo deste trabalho, neste capítulo é feita uma revisão de 

literatura de conceitos e estudos relevantes para a resolução do mesmo. Assim, inicialmente são 

apresentados os conceitos de logística e gestão de cadeias de abastecimento, seguindo-se a 

apresentação de literatura sobre a configuração de cadeias de abastecimento. Em seguida, são 

apresentados estudos sobre os principais problemas de localização de instalações e respetivos 

métodos de resolução.  

O capítulo termina com as principais conclusões da revisão bibliográfica e o seu enquadramento com 

o problema da empresa. 

 

 

3.2.  Logística e Gestão de Cadeias de Abastecimento 

Beamon (1998) define uma cadeia de abastecimento como um processo composto por várias entidades 

(fornecedores, produtores, armazéns, distribuidores, retalhistas e consumidores), no qual a matéria-

prima é adquirida, transformada em produtos finais e depois entregue ao consumidor. Os principais 

objetivos da integração das várias entidades num sistema de parceria organizacional são a otimização 

da eficiência operacional, o aumento da rentabilidade de cada processo e o fortalecimento da posição 

competitiva da empresa e de todas as entidades intervenientes na cadeia de abastecimento (Min & 

Zhou, 2002). 

Assim, de uma forma geral, a gestão da cadeia de abastecimento é composta pela gestão de dois 

processos interligados entre si: o planeamento de produção e controlo de inventário; e a logística e 

distribuição. O primeiro inclui a gestão de todas as atividades relacionadas com o processo de 

produção, tais como, a aquisição de matéria-prima, as políticas de armazenamento do inventário e o 

planeamento dos processos operacionais de produção. O segundo processo abrange todas as 

questões relacionadas com o transporte entre e dentro de todas as entidades da cadeia, desde os 

fornecedores até aos clientes, passando ou não por centros de distribuição (Beamon, 1998). 

Segundo Vidal e Goetschalckx (1997), para uma empresa conseguir atingir os seus objetivos a longo 

e curto prazo, na gestão da sua cadeia são tomadas decisões relativas a três níveis de planeamento. 

Dependendo do horizonte temporal, as decisões podem ser de nível estratégico, tático e/ou 

operacional. 

O planeamento a nível estratégico, de acordo com Simchi-Levi et al. (2004), lida com decisões que têm 

um efeito de longa duração na empresa, incluindo decisões relacionadas com o número, localização e 

capacidades de armazéns e fábricas de produção, e com o fluxo de produtos na cadeia de 

abastecimento. É no plano estratégico que a empresa traça uma orientação para os planeamentos 

táticos e operacionais, pois é onde planeia a sua a visão e objetivos a longo prazo. Muitas das decisões 

a este nível relacionam-se com a configuração da sua cadeia de abastecimento, onde se pretende 
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determinar a melhor localização para as suas instalações, de forma a conseguir acesso a mão-de-obra 

mais barata, proximidade a certos mercados ou acesso a know how (Ferdows, 1997). 

O planeamento a nível tático foca-se em atingir os objetivos delineados ao nível estratégico e abrange 

decisões a médio prazo, geralmente inferiores a um ano. Este nível de planeamento refere-se, 

sobretudo, a decisões acerca da aquisição de matéria-prima, especialmente sobre que fornecedores 

devem abastecer cada instalação, e decisões de alocação, como por exemplo: que produtos devem 

ser produzidos em cada instalação ou que mercados devem ser abastecidos por cada centro de 

distribuição (Shah, 2005).  

O planeamento operacional tem como objetivo gerir, em pormenor, o dia-a-dia das empresas, tratando 

de decisões com resultados a curto prazo, como por exemplo níveis de inventário, escalonamento da 

produção ou dimensões de lotes (Swaminathan e Tayur, 2003). Para resolver muitas das questões 

deste nível de planeamento relacionadas com a produção, as empresas utilizam o Plano Diretor de 

Produção. 

Associado à gestão de cadeias de abastecimento, surge o conceito de logística. Segundo Rushton et 

al. (2014), a logística trata das atividades relacionadas com o planeamento, implementação e controlo 

do fluxo, bem como do armazenamento de bens e serviços desde o ponto de origem até ao momento 

de consumo, tudo isto com vista a satisfazer as necessidades do consumidor. 

Atualmente, a logística tem uma grande importância nas organizações, sendo cada vez mais o foco 

das empresas de modo a conseguirem aumentar a eficiência e flexibilidade da sua cadeia de 

abastecimento. A grande competitividade e a constante necessidade de reduzir custos operacionais 

conduzem à procura de uma melhoria contínua, sendo os processos e operações logísticas postos em 

causa constantemente, sempre com o objetivo de reduzir custos e tempo nos processos logísticos 

inerentes à produção, armazenamento e expedição de produtos. Uma boa gestão logística permite, 

então, às empresas reduzirem consideravelmente os seus custos logísticos, que representam uma 

percentagem significativa dos custos totais de produção (Slats et al., 1995). 

Para reagir às constantes mudanças de mercado, as empresas são forçadas a considerar a 

reestruturação dos seus processos logísticos de uma forma rápida e, ao mesmo tempo, sem despender 

grandes recursos (Slats et al., 1995). É esta capacidade de reagir a mudanças, e até mesmo de as 

antecipar, que muitas vezes se torna numa vantagem competitiva face à concorrência ou, pelo 

contrário, se revela fatal. Assim, para se conseguir adequar a gestão logística de acordo com as várias 

alterações e restrições impostas pelo ambiente em que opera, esta tem de ser dinâmica e flexível 

(Rushton et al., 2014).  

Por outro lado, cada vez mais as empresas têm de adotar uma gestão logística em função da criação 

de valor para o cliente, que se pode exprimir em vários aspetos, como a qualidade do produto ou 

serviço, prazo e condições de entrega ao cliente, serviço pós-venda e preço (Christopher, 2012). 

A questão da qualidade do produto torna-se fulcral ao longo da cadeia de abastecimento de produtos 

alimentares, que se diferencia das restantes cadeias de abastecimento pela contínua alteração na 

qualidade do produto ao longo da mesma, desde que a matéria-prima sai do fornecedor até ao produto 
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chegar ao consumidor (Tijskens et al., 2001). A gestão logística de empresas de produtos alimentares 

tem, assim, um papel fundamental para conseguir que o produto chegue nas condições ideais ao 

consumidor, pois é sobretudo nas fases do transporte e armazenamento que se torna mais difícil evitar 

diferenças significativas na temperatura, que podem causar alterações indesejáveis no produto. Uma 

vez que na prática ocorrem algumas variações, monitorizar a temperatura e controlar as condições dos 

alimentos na cadeia são pré-requisitos para qualquer sistema de gestão logística alimentar (Wells & 

Singh, 1989). 

Muitas vezes, por não possuírem os recursos ou os conhecimentos necessários para garantir uma boa 

eficiência logística, as empresas estabelecem parcerias com empresas especializadas na área da 

logística (third-party logistics ou 3PL). Desta forma, a empresa que contrata os serviços pode focar-se 

no seu principal negócio e atingir, ao mesmo tempo, uma máxima performance na sua gestão logística.  

 

 

3.3.  Configuração de cadeias de abastecimento 

As empresas, para conseguirem cumprir com o seu plano estratégico e obter os melhores resultados 

na gestão da sua cadeia de abastecimento, devem começar por analisar a configuração da sua cadeia 

(network design). Este é um processo que envolve a tomada de decisões acerca do número e da 

disposição geográfica das infraestruturas (ou instalações) presentes na sua cadeia de abastecimento. 

Cada instalação tem um papel fundamental, sendo uma fase intermédia da cadeia associada a vários 

serviços e atividades responsáveis pelo acréscimo de valor ao produto, como a produção, embalamento 

ou armazenamento (Chopra & Meindl, 2001). 

Associado às instalações de uma empresa, surge um conjunto de trade-offs. Por um lado, pode ser 

importante conseguir aproveitar economias de escala. Nesse caso, a empresa pode apostar numa 

estratégia de centralização conseguindo, simultaneamente, uma redução de custos de produção e de 

armazenamento. Por outro lado, o nível de serviço conseguido pela empresa é inferior, pois não 

conseguirá estar localizada perto de todos os seus clientes. Para conseguir aumentar o seu nível de 

serviço, a empresa pode apostar em várias instalações, de forma a estar próxima dos seus clientes. 

Com esta estratégia de descentralização surge um aumento nos custos de armazenamento. Em ambos 

os casos é necessário ter também em consideração os custos de transporte entre as instalações da 

cadeia. 

Desta forma, as decisões a tomar sobre as instalações de uma empresa assumem-se como uma das 

componentes de maior complexidade na gestão da sua cadeia de abastecimento (Chopra & Meindl, 

2001). As decisões acerca das instalações estão relacionadas com as suas caraterísticas: 

 Tipo: normalmente são utilizadas para o fabrico ou armazenamento de produtos, mas também 

podem servir para consolidação e desconsolidação de cargas (em centros de cross docking); 

 Localização: como será abordado ao longo do trabalho, estas são decisões de grande 

importância no desempenho de uma cadeia. Habitualmente a empresa começa por decidir se 
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vai adotar uma estratégia de centralização ou de descentralização e, mais tarde, sobre qual o 

local com características ideais para a instalação;  

 Capacidade: uma capacidade elevada garante uma maior flexibilidade para responder a 

variações na procura. No entanto, uma capacidade excessiva torna a empresa menos eficiente. 

Os custos associados à logística e infraestruturas de uma empresa variam sobretudo com o número 

de instalações, a sua localização, e a sua capacidade alocada. Assim, para o processo de escolha da 

configuração da cadeia de abastecimento, as empresas têm de ter em conta os custos de cada 

instalação, do seu inventário e do transporte dentro da cadeia. 

Devido aos elevados investimentos associados às infraestruturas de uma cadeia, os principais fatores 

que influenciam as empresas nas decisões acerca da sua configuração são estratégicos. Estas 

decisões devem ser tomadas de forma a tornar a cadeia de abastecimento estável, apesar de, em 

alguns casos, ser importante considerar a possibilidade de se proceder a alterações futuras na sua 

configuração para se conseguir responder às mudanças dos mercados (Melo et al., 2009). Para que 

não seja necessário alterar significativamente a cadeia, devem ser feitas várias previsões com 

diferentes níveis de procura nos mercados existentes. Assim, decidir a configuração e a localização 

ótima das instalações tornou-se numa tarefa cada vez mais difícil e importante para cada empresa, 

que, ao tomar a decisão acertada, pode conseguir uma vantagem competitiva e melhorar a sua 

performance operacional (Chen et al., 2014). 

Associado à localização das instalações de uma empresa surge o impacto da globalização. Nos dias 

que correm, a globalização revela-se como uma oportunidade para uma empresa aumentar receitas 

em novos mercados e reduzir custos através de instalações offshore. Uma estratégia de offshoring tem, 

normalmente, o objetivo de reduzir custos fixos e de recursos humanos, concedendo à empresa 

melhores condições e uma maior facilidade para aproveitar economias de escala, através de uma 

consolidação no fabrico de componentes “standardizados” para serem, mais tarde, utilizados em vários 

produtos finais. No entanto, surgem riscos associados à globalização, pois a empresa, além de ficar 

com uma cadeia de abastecimento substancialmente mais longa, está sujeita a um conjunto de fatores 

políticos e macroeconómicos externos que não consegue controlar. 

Dependendo da estratégia a seguir pela empresa, as instalações podem ser localizadas em zonas 

geográficas com menores custos associados, em zonas próximas de clientes, ou em zonas de grande 

avanço tecnológico. Outros fatores importantes a considerar na decisão da configuração da cadeia são: 

a estabilidade política de um país; os fatores macroeconómicos, como as taxas, incentivos fiscais ou 

limites de importação impostos por um Estado; o risco na procura e as flutuações dos custos do 

combustível. 

A configuração da cadeia de abastecimento deve também ter em conta a transformação dos produtos 

que ocorre nas instalações (Chopra & Meindl, 2001). Quando há uma redução significativa no peso ou 

volume do produto ao longo do seu processo de fabrico, tal como ocorre na produção de aço, a 

instalação de fabrico deve ser localizada perto dos fornecedores. Por outro lado, se existir um aumento 
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no peso ou volume do produto ao longo da sua transformação, como no caso do fabrico de sumos e 

refrigerantes, a localização da fábrica deve ser próxima dos mercados. 

No conjunto das decisões a tomar na configuração da rede logística de uma empresa, as relativas à 

localização de instalações têm uma dificuldade acrescida, por desempenharem um papel crítico na 

garantia de uma cadeia de abastecimento eficiente. As decisões associadas ao tipo de transporte e 

níveis de inventário podem ser alteradas em pouco tempo, mas as decisões sobre a localização de 

instalações são decisões permanentes a longo prazo sendo, por isso, difícil que sofram alterações num 

curto espaço de tempo. Como exemplo, uma fábrica pode ter conseguido otimizar o seu plano de 

produção e a sua gestão de inventário, ter excelentes opções de transporte e uma eficaz gestão de 

comunicação mas, se a sua localização geográfica for ineficiente na resposta às condições de mudança 

de fornecedores e especialmente mercados, a empresa terá um excessivo custo associado ao tempo 

de vida da instalação (Langevin & Riopel, 2005). 

Uma mudança na localização dos fornecedores ou dos mercados pode alterar toda a cadeia de 

abastecimento. Então, conseguir encontrar a localização ótima que torne possível responder a estas 

eventuais mudanças é uma importante componente estratégica para muitas empresas, pois pode 

ajudar a minimizar os custos de transporte e a garantir uma vantagem competitiva (Barovick & Steele, 

2001). 

Devido à importância da escolha da localização de instalações, esta resulta, normalmente, de um 

processo de seleção dividido por várias fases (Chopra & Meindl, 2001). As fases têm o objetivo de guiar 

o decisor até à escolha final, sendo que o nível de detalhe vai aumentando ao longo do processo. 

Assim, inicialmente são definidas, por exemplo, as potenciais zonas geográficas para localizar a 

instalação. Mais tarde, é selecionado um conjunto de localizações específicas para decidir, por fim, 

qual a melhor localização. 

Dada a elevada complexidade deste tipo de decisões, a literatura acerca de problemas de localização 

aumentou consideravelmente, o que permitiu, nos últimos anos, desenvolver uma extensa quantidade 

e variedade de modelos de apoio à decisão (Narasimhan & Mahapatra, 2004). 

 

 

3.4.  Problemas de localização de instalações 

Os problemas de localização têm um papel estratégico fundamental na configuração da cadeia de 

abastecimento de uma empresa, sendo determinantes na investigação sobre a localização ótima de 

um conjunto de instalações que minimize o custo de satisfazer os seus mercados e garanta a satisfação 

de certas restrições da sua cadeia (Hale & Moberg, 2003). Além da sua elevada componente 

estratégica, a escolha da localização de uma instalação deve também ter em consideração algumas 

questões operacionais e táticas, tais como, a sua capacidade, as políticas de inventário ou o 

planeamento de rotas de transporte. 
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Segundo ReVelle e Eiselt (2005), há cinco componentes que caraterizam um problema de localização: 

os clientes, que se supõe já estarem localizados em pontos específicos (pontos de procura); as 

instalações que serão localizadas; o espaço geográfico no qual os clientes e as instalações podem ser 

localizados; a unidade de distância ou tempo entre clientes e instalações e, por último, o objetivo a 

atingir, designado pelo decisor. 

Ballou (2004) divide as decisões relativas à localização de instalações pelo seu objetivo, o número de 

instalações a localizar, o grau de agregação dos dados e o horizonte temporal a considerar. 

Klose e Drexl (2005) fazem uma análise mais abrangente, classificando os problemas de localização 

de instalações com base nas seguintes caraterísticas:  

 O espaço considerado para a localização de instalações. Os problemas contínuos de 

localização procuram localizar uma ou mais instalações num espaço contínuo, tal como um 

plano, onde o conjunto de soluções possíveis é infinito; já os problemas discretos de localização 

são utilizados em situações onde as soluções possíveis pertencem a um conjunto finito de 

localizações previamente selecionadas, normalmente associado a um conjunto de pontos 

numa rede; 

 Os objetivos, que são maioritariamente do tipo minisum ou minimax. Os problemas minisum 

(também chamados p-median ou p-mediana) têm o objetivo de minimizar as distâncias médias 

e são, normalmente, utilizados por empresas privadas. Os problemas minimax (também 

denominados p-centre ou p-centro) minimizam as distâncias máximas, sendo, por isso, muito 

utilizados no sector público, onde a acessibilidade é um fator importante; 

 A restrição à capacidade física das instalações. Os problemas sem restrições de capacidade 

não limitam a alocação da procura relativa a cada instalação. Se, pelo contrário, existirem 

restrições de capacidade, a alocação da procura tem de ser analisada, existindo a hipótese de 

abastecer a procura de um mercado a partir de várias instalações; 

 Horizonte temporal. Os problemas estáticos de localização baseiam-se em dados referentes a 

um determinado período. Para decisões que envolvem um grande investimento, são utilizados 

problemas dinâmicos de localização, que analisam dados relativos a um maior período de 

tempo; 

 Os níveis da cadeia de abastecimento: se o produto passa apenas por uma fase ao longo do 

seu processo de transformação ou se passa por várias. Neste último caso, é necessário 

considerar o sentido do fluxo pelo qual os produtos são transportados ao longo da cadeia; 

 A variedade do tipo de produtos. Se existirem diferentes tipos de produtos, o problema tem de 

ter em conta as eventuais diferenças nos seus percursos ao longo da cadeia; 

 Elasticidade da procura. É necessário ter em atenção que a procura pode ser elástica, 

dependendo da localização. Neste caso, é necessário analisar a relação entre a distância e a 

procura; 
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 Precisão da informação. Se a informação recolhida for exata, são utilizados problemas 

determinísticos, se for obtida através de previsões, o problema considera-se estocástico.  

Para a presente revisão de literatura, os problemas de localização foram divididos tendo em conta o 

espaço contínuo ou discreto da sua solução. Dado este contexto simplificado, para uma revisão mais 

detalhada recomenda-se a leitura dos trabalhos publicados por Owen e Daskin (1998), Hale e Moberg 

(2003), ReVelle e Eiselt (2005) e Melo et al. (2009). 

 

 

3.4.1.  Problemas de localização no plano 

Segundo ReVelle e Eiselt (2005), a primeira formulação de um problema de localização foi feita por 

Torricelli, um matemático que viveu no século XVII, e consistia na minimização do somatório das 

distâncias euclidianas entre uma instalação e três clientes. Mas foi o problema introduzido por Weber 

(1909) que se distinguiu e incentivou os estudos recentes. O objetivo deste problema, revisto em 

pormenor por Wesolowsky (1993), trata de averiguar o ponto de uma única instalação, com 

coordenadas (𝑥, 𝑦) ∈ ℝ × ℝ, que permite minimizar a soma das distâncias ponderadas até a um 

conjunto de pontos de coordenadas (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), sendo a distância ponderada até um ponto 𝑖 calculada 

através da multiplicação da distância euclidiana 𝑑𝑖 pelo seu volume 𝑣𝑖. 

 min
(𝑥,𝑦)

∑ 𝑣𝑖𝑑𝑖(𝑥, 𝑦)

𝑖∈𝐼

 (1) 

O primeiro algoritmo para a resolução de um problema de localização foi desenvolvido por Weiszfeld 

(1937), que resolveu um problema no plano com objetivos minisum, também com apenas uma 

instalação e distâncias euclidianas. 

Drezner e Simchi-Levi (1992) provaram que, para problemas de localização de uma só instalação e 

com pontos de procura de igual peso distribuídos aleatoriamente, a probabilidade de um dos pontos de 

procura ser a melhor localização é de 1/𝑛, sendo 𝑛 o número de pontos de procura. 

No caso de problemas de localização de várias instalações, a solução requer, tal como estudado por 

Drezner et al. (2006), uma alocação de clientes a cada instalação. Este aumento de complexidade do 

problema leva a que muitos dos algoritmos só consigam resolver problemas de dimensão limitada, 

sendo comum a utilização de métodos heurísticos (ReVelle e Eiselt, 2005). 

Wesolowsky (1982), Xue (1995) e Hansen et al. (1995) estudaram o problema da localização em 

superfícies esféricas, ao tratar este problema como uma generalização do problema de localização no 

plano, mas recorrendo a distâncias geodésicas. Numa esfera, este problema torna-se não linear e não 

convexo, devido à natureza topológica da sua superfície, mas cada vez tem mais importância devido à 

crescente globalização das organizações. 

Aplicado à localização de instalações de empresas, o método do centro de gravidade baseia-se no 

problema de Weber. O seu objetivo é encontrar a melhor localização de uma instalação que minimize 

o custo total de transporte entre a instalação e vários pontos pré-definidos, como a localização de 
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fornecedores e mercados, tendo em conta o volume transportado e o custo de transporte por distância 

(Ballou, 2004). Este método considera um conjunto de localizações 𝐼, em que cada localização 

representa um fornecedor ou mercado e está situada no ponto 𝑖 com coordenadas (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), e pretende 

encontrar as coordenadas do centro de gravidade (𝑥, 𝑦) que minimizam o custo total de transporte 𝐶𝑇. 

Tal como sugere a equação (2), o objetivo é semelhante ao do problema de Weber, sendo que, neste 

caso, é multiplicado o custo de transporte 𝑟𝑖 (por unidade transportada e por unidade de distância) à 

distância ponderada 𝑣𝑖𝑑𝑖. 

O objetivo é então 

 𝑀𝑖𝑛 𝐶𝑇 = ∑ 𝑣𝑖𝑟𝑖𝑑𝑖

𝑖∈𝐼

 (2) 

Em que a distância di é estimada pela equação: 

 𝑑𝑖 = √(𝑥𝑖 − 𝑥)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦)2 (3) 

E as coordenadas exatas do centro de gravidade são calculadas pelas seguintes equações: 

 

𝑥 =
∑

𝑣𝑖𝑟𝑖𝑥𝑖

𝑑𝑖
𝑖

∑
𝑣𝑖𝑟𝑖

𝑑𝑖
𝑖

 (4a) 

e 

 

𝑦 =
∑

𝑣𝑖𝑟𝑖𝑦𝑖

𝑑𝑖
𝑖

∑
𝑣𝑖𝑟𝑖

𝑑𝑖
𝑖

 (4b) 

Uma solução para este problema pode ser aproximada através da utilização do seguinte procedimento 

iterativo: 

1) Começar pela seleção das coordenadas dos pontos de fornecimento e de procura, 

determinando também o seu volume e custo de transporte; 

2) Encontrar as coordenadas iniciais do centro de gravidade, omitindo a distância 𝑑𝑖, tal como 

é sugerido nas seguintes equações: 

 
𝑥 =

∑ 𝑣𝑖𝑟𝑖𝑥𝑖𝑖

∑ 𝑣𝑖𝑟𝑖𝑖

 (5a) 

e 

 
𝑦 =

∑ 𝑣𝑖𝑟𝑖𝑦𝑖𝑖

∑ 𝑣𝑖𝑟𝑖𝑖

 (5b) 

3) Com base nos valores obtidos de 𝑥 e 𝑦 determinar a distância 𝑑𝑖; 

4) Substituir 𝑑𝑖 das equações (4a) e (4b) pelo valor encontrado e calcular o as coordenadas 𝑥 

e 𝑦 por essas equações; 

5) Recalcular 𝑑𝑖 com base nos novos valores encontrados; 
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6) Repetir os passos 4 e 5 até que as coordenadas encontradas de 𝑥 e 𝑦 não sofram alterações 

significativas em sucessivas iterações; 

7) Por fim, calcular o 𝐶𝑇 com base nestas coordenadas. 

Para Ballou (2004), de um modo geral, os problemas de localização no plano não conduzem a uma 

solução final de localização, pois não levam em consideração todos os detalhes para tomar tal decisão. 

De acordo com o mesmo autor, as principais limitações deste tipo de problemas estão relacionadas 

com: 

 O nível de agregação da localização dos pontos de procura; 

 A omissão dos custos associados à instalação, como o custo da própria instalação ou os custos 

de mão-de-obra; 

 O pressuposto de que os custos de transporte são proporcionais à distância percorrida; 

 A suposição de assumir distâncias lineares entre entidades, o que raramente acontece. Nestes 

casos, é necessário tem em conta um fator de conversão, associado a cada ponto, que 

aproxime à realidade as distâncias euclidianas consideradas no problema (Meixell & Gargeya, 

2005). 

Porém, ao tratar a realidade do problema de uma forma global, a solução encontrada consegue orientar 

o decisor numa fase inicial do processo de decisão da localização. Esta foi a principal utilização deste 

tipo de problemas em casos reais, como se pode verificar de seguida. 

Price & Turcotte (1986) criaram um modelo de apoio à localização, com base no método de resolução 

de centro de gravidade, para localizar uma clínica de doação de sangue no Quebeque. Através de 

diferentes dados de entrada, este modelo foi utilizado para identificar um conjunto de localizações, 

consideradas mais tarde para a tomada de decisão final. 

Sinuany-Stern et al. (1995) e Mehrez et al. (1996) utilizaram dois problemas contínuos independentes 

entre si para identificar potenciais localizações para um novo hospital em Negev, Israel. O primeiro 

passou pela utilização do problema de Weber, enquanto o segundo se baseou no quadrado da função 

objetivo do mesmo.  

De acordo com Ballou (2004), uma empresa petrolífera utilizou também o método do centro de 

gravidade para localizar uma unidade de recolha de petróleo no Golfo do México. Esta unidade recebia 

o petróleo extraído em várias plataformas através de um sistema de canalização. A solução encontrada 

permitiu minimizar o comprimento total do sistema de canalização entre as plataformas de extração e 

a unidade de recolha. 

Ainda segundo Ballou (2004), a empresa Leaseway Transportation Corporation utilizou um método de 

centro de gravidade para localizar um centro de manutenção de camiões em Boston. Utilizado num 

contexto macroscópico, a solução do problema indicou a localização geral na qual, mais tarde, uma 

específica deveria ser selecionada. 
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Roggen (2012) estudou a localização de vários armazéns de uma cadeia de supermercados norte-

americana. Foi aplicado um método de centro de gravidade e os resultados obtidos conseguiram uma 

redução de 27% nos custos logísticos da empresa. 

Através do método de centro de gravidade, uma empresa norte-americana de serviços alimentares 

encontrou a localização ideal para um novo centro de distribuição, o que permitiu uma poupança anual 

de 2 milhões de dólares. A escolha acertada da localização conduziu a aumentos na eficiência logística 

e no nível de serviço (Accenture, 2013). 

 

 

3.4.2.  Problemas de localização na rede 

Um dos primeiros problemas de localização em redes foi introduzido por Hakimi (1965), que estudou a 

localização que minimiza as distâncias ponderadas numa rede desde n pontos (ou nós) até um número 

p de instalações, a que chamou de problema da p-mediana.  

Este problema considera um conjunto 𝐼 de pontos numa rede e um conjunto 𝐽 ⊂ 𝐼 de pontos para 

potenciais instalações. A distância ponderada é, assim, o produto entre a procura 𝑣𝑖 de um ponto 𝑖 e a 

distância 𝑑𝑖𝑗 entre o mesmo ponto 𝑖 e um ponto 𝑗. O seu objetivo pode ser formulado por: 

 𝑀𝑖𝑛 𝑍 = ∑ ∑(𝑣𝑖𝑑𝑖𝑗)𝑧𝑖𝑗

𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼

 (6a) 

Sujeito às seguintes restrições: 

 ∑ 𝑧𝑖𝑗

𝑗∈𝐽

= 1      ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, (6b) 

 𝑧𝑖𝑗 − 𝑦𝑗 ≤ 0       ∀ 𝑖 ∈ 𝐼,   𝑗 ∈ 𝐽, (6c) 

 ∑ 𝑦𝑗

𝑗∈𝐽

= 𝑝, (6d) 

 𝑧𝑖𝑗 , 𝑦𝑗 ∈ 𝔹      ∀ 𝑖 ∈ 𝐼,   ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 (6e) 

Sendo 𝑧𝑖𝑗 igual a 1 se a procura no nó 𝑖 for alocado à instalação 𝑗 (0 em caso contrário) e 𝑦𝑗 igual a 1 

se uma instalação se localizar no ponto 𝑗 (0 em caso contrário). A restrição (6b) garante que a procura 

é satisfeita, a restrição (6c) assegura que os pontos de procura apenas são alocados a pontos com 

instalações, a restrição (6d) define o número 𝑝 de instalações a localizar e a restrição (6e) garante que 

𝑧𝑖𝑗 e 𝑦𝑗 são variáveis binárias. 

Apesar de não ter conseguido encontrar um método para solucionar o problema da p-mediana, Hakimi 

provou que havia pelo menos uma solução ótima. Mais tarde Kariv e Hakimi (1979) provaram que o 

problema apresenta uma complexidade NP-difícil (NP-hard), o que levou à utilização de vários métodos 

heurísticos para a sua resolução. Os principais métodos heurísticos e meta-heurísticos utilizados na 

sua resolução foram revistos por Mladenović et al. (2007). 
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Embora tenha suscitado muito interesse na ciência da localização de instalações, o problema da p-

mediana assume implicitamente que o custo de abrir uma instalação é igual em todos os pontos 

possíveis (Melo et al., 2009), o que muitas vezes não se adequa a situações reais. 

Goldman (1971) estudou uma variante do problema da p-mediana, o que permitiu mostrar as 

semelhanças das propriedades entre o problema da 1-mediana e o problema de Weber. Um resultado 

interessante do seu estudo foi ter concluído que, numa rede de pontos de procura, se um dos pontos 

tiver mais de metade da procura total, a localização ótima para situar a instalação é nesse ponto. 

O problema do p-centro pretende encontrar a localização de um conjunto de instalações que minimiza 

a máxima distância instalação-cliente (Hamacher & Nickel, 1998). Este problema pode ser utilizado 

para aumentar o nível de serviço de uma empresa, por exemplo, ou para garantir uma boa 

acessibilidade para um serviço público. 

Sendo 𝐷 a distância entre um ponto 𝑖 e a instalação 𝑗 mais próxima, a formulação do problema p-centro 

pode ser expressa por  

 𝑀𝑖𝑛 𝐷 (7a) 

Sujeito às seguintes restrições: 

 𝐷 ≥ ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑧𝑖𝑗

𝑗∈𝐽

     ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, (7b) 

 ∑ 𝑧𝑖𝑗

𝑗∈𝐽

= 1      ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 (7c) 

 𝑧𝑖𝑗 − 𝑦𝑗 ≤ 0       ∀ 𝑖 ∈ 𝐼,   𝑗 ∈ 𝐽, (7d) 

 ∑ 𝑦𝑗

𝑗∈𝐽

= 𝑝, (7e) 

 𝑧𝑖𝑗 , 𝑦𝑗 ∈ 𝔹      ∀ 𝑖 ∈ 𝐼,   ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 (7f) 

A restrição (7b) define um valor máximo para a distância entre qualquer ponto 𝑖 e a instalação 𝑗 mais 

próxima. As restrições (7c-7f) são idênticas às restrições (6b-6e) do problema da p-mediana. Daskin 

(2011) apresenta uma revisão de alguns algoritmos para a resolução deste problema. 

Nos problemas de localização na rede, a escolha está limitada a um conjunto finito de pontos possíveis 

no espaço em causa, geralmente nós de uma rede (Melo et al., 2009). Assim, neste tipo de problemas 

de localização terá de haver uma fase anterior, na qual é feita uma seleção dos possíveis pontos a 

localizar (Owen, 1999). Assim sendo, uma vez que a solução se encontra num conjunto finito de pontos, 

estes problemas podem ser modelados em problemas de otimização de programação linear (PL) (Klose 

& Drexl, 2005). 

Segundo Dowsland (2005), um problema de PL resolve-se analisando os máximos ou mínimos de uma 

função objetivo, cujas restrições são expressas por inequações lineares. Um dos modelos matemáticos 

mais utilizados para resolver problemas de localização é a programação linear inteira mista (mixed 

integer linear programming). 
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Uma grande vantagem dos modelos de PL é a sua capacidade para se adaptarem às caraterísticas de 

cada problema, sendo capazes de modelar vários tipos de problemas de localização para obter 

soluções otimizadas. Devido à sua capacidade de tornar problemas não lineares em lineares, 

recorrendo à utilização de variáveis binárias, esta é uma abordagem de resolução mais utilizada para 

resolver problemas de localização com maior complexidade (Abuizam, 2010). Assim sendo, a PL 

consegue modelar problemas com custos fixos ou de alocação da procura de pontos a uma 

determinada instalação, entre outras possibilidades.  

A PL é, então, muito utilizada para decisões de localização em contextos mais microscópicos, onde os 

detalhes do problema são decisivos para a escolha final (Ballou, 2004). De seguida, são apresentados 

os objetivos de alguns problemas de localização que podem ser modelados através de programação 

linear inteira mista. 

O problema de localização de instalações de capacidade ilimitada (uncapacitated facility location 

problem), baseia-se no problema da p-mediana mas, neste caso, é tido em conta o custo de abrir uma 

instalação. Deste modo, o problema assume um conjunto de localizações viáveis para situar 

instalações, um conjunto de pontos de procura, um custo fixo de abrir uma instalação por cada 

localização e uma matriz de custos de transportes de cada instalação para cada ponto de procura. O 

seu objetivo é encontrar a melhor combinação de instalações a abrir de forma a minimizar o custo total 

de satisfazer todos os mercados (Conn & Cornuejols, 1990). O problema de localização de instalações 

de capacidade limitada (capacitated facility location problem) adiciona ao problema anterior restrições 

de capacidade por cada instalação, tornando a solução mais realista para a sua aplicação em casos 

reais. Reese (2006) apresentou uma revisão dos principais métodos de solução para estes dois tipos 

de problemas. 

Wouda et al. (2002) formularam um problema de localização de instalações não-capacitadas através 

de programação linear inteira mista para otimizar a rede de distribuição da empresa de lacticínios 

Nutricia Hungary. Esta empresa tinha adquirido várias empresas pequenas e queria determinar o 

número ótimo de instalações, a sua localização e a alocação de produtos a cada instalação, 

minimizando o somatório dos custos de abrir instalações e de transporte. 

O problema de localização dinâmico ou multi-período (multi-period location problem) aborda situações 

nas quais os parâmetros mudam com o tempo (Melo et al., 2009). O mais comum é o problema que 

pretende determinar as localizações ótimas para situar instalações em mercados com uma procura que 

evolui ao longo do tempo, em contraste com os problemas de localização em mercados com procuras 

relativamente constantes. Estes problemas surgiram no início da década de 1960 e suscitaram um 

grande interesse por parte das organizações, uma vez que têm em consideração a procura dos 

mercados em diferentes períodos de tempo (Ballou, 2004). Este tipo de problemas mostrou-se, porém, 

bastante complexo na sua resolução, devido principalmente ao elevado número de variáveis e ao facto 

de ser extremamente difícil fazer previsões realistas da procura. Mais tarde, Schilling (1982) surgiu com 

a ideia de gerar um conjunto de possíveis cenários sobre a situação futura da procura. Com esta 

abordagem ao problema por diferentes cenários, verificou-se que a necessidade da precisão nos dados 
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a recolher diminui. Shulman (1991) apresentou um algoritmo para resolver este tipo de problema para 

localizações de instalações capacitadas assumindo volumes discretos de expansão de dados. 

Uma aplicação de um problema dinâmico na indústria florestal foi desenvolvida por Troncoso e Garrido 

(2005), que resultou na sua formulação através da programação linear inteira mista para resolver três 

questões: a seleção de uma localização ótima para localizar uma fábrica, o nível de produção e os 

fluxos de mercadorias gerados. 

O problema de localização de máxima cobertura (maximum covering location problem), introduzido por 

Church e ReVelle (1974), tem como objetivo maximizar a cobertura de pontos de procura dado um 

número de instalações pré-definido. Daskin (1983) apresentou em detalhe o problema e formulou um 

algoritmo heurístico para a sua resolução. Este problema tem muita importância nas áreas de saúde e 

segurança pública, tal como foi demonstrado por Adenso-Díaz e Rodríguez (1997), na aplicação a um 

caso real de localização de bases de ambulâncias para assistência médica em Léon, Espanha. 

Para esta revisão, apenas foram abordados os problemas de localização de maior relevância na 

aplicação a casos reais. Porém, existem muitos mais problemas de localização para além dos 

apresentados, tais como, por exemplo, os problemas probabilístico, multi-produto ou multi-objetivo. 

Recomenda-se a leitura dos trabalhos publicados por Klose e Drexl (2005) e ReVelle et al. (2008). 

 

 

3.5.  Conclusões do capítulo 

Na revisão de literatura efetuada, foram abordados os conceitos de logística e gestão da cadeia de 

abastecimento, onde foi evidenciada a importância de uma configuração otimizada para atingir uma 

eficiência ao nível logístico que permita à empresa se tornar competitiva.  

No presente capítulo foram também abordados estudos publicados no âmbito de problemas de 

localização, tendo em vista a sua aplicação na localização de instalações. 

De acordo com o problema apresentado no capítulo anterior, a empresa Oliva tenciona analisar a sua 

eficiência logística. Assim, pretende determinar qual a configuração mais adequada para a sua cadeia 

de abastecimento que consiga responder a futuros níveis de procura e minimize os custos de transporte 

ao longo da sua cadeia. Para tal, a empresa precisa de um modelo de apoio à decisão que consiga 

determinar a melhor localização da sua fábrica para diferentes cenários. 

Dada a natureza macroscópica da análise pretendida, e uma vez que a empresa não considera 

restringir a solução a um conjunto de localizações, o problema apresentado consiste num problema de 

localização contínuo. Tal como foi referido, este tipo de problemas é bastante útil na fase inicial do 

processo de decisão de localização, etapa em que a empresa se encontra atualmente. 

Face às necessidades da empresa e ao tipo de problema apresentados, o modelo a desenvolver terá 

em conta o método de resolução centro de gravidade. Sendo que a empresa tem interesse numa 

utilização futura para o modelo, este terá de ser flexível, simples e de fácil interação, pelo que a sua 

implementação deverá ser realizada numa folha de cálculo. 
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4. Modelo de apoio à decisão de localização 

4.1.  Introdução 

Neste capítulo pretende-se abordar o desenvolvimento do modelo de apoio à decisão da Oliva 

relativamente à configuração da sua cadeia de abastecimento. Segundo Turban (1990), um modelo de 

apoio à decisão é um sistema computacional interativo, flexível e adaptável, especialmente 

desenvolvido para encontrar a solução de um problema de gestão e, deste modo, poder auxiliar e 

melhorar o processo da tomada de decisão.  

Para poder aplicar o modelo à situação da Oliva, é necessário começar pela recolha e tratamento de 

dados, pois só assim será possível abranger, na formulação do problema, todos os detalhes que a 

empresa considera relevantes para o modelo. Após ter sido encontrado, no capítulo anterior, o tipo de 

problema de localização que mais se adequa ao problema do caso de estudo presente, será feita a 

formulação com base no seu método de resolução e nas especificações da empresa. De seguida, o 

modelo será implementado numa folha de cálculo e o seu desenvolvimento terminará no final do 

capítulo com a fase da validação.  

 

 

4.2.  Recolha e tratamento de dados 

Neste subcapítulo serão apresentados e tratados os dados relevantes para o desenvolvimento do 

modelo. Ao longo desta etapa serão utilizadas algumas estratégias de simplificação, como a agregação 

de dados, de forma a reduzir significativamente a quantidade de dados a recolher e analisar, bem como 

a complexidade na formulação e resolução do modelo. 

Os dados relativos às localizações geográficas dos mercados e fornecedores, bem como as distâncias 

entre as várias entidades da cadeia de abastecimento da Oliva foram obtidos recorrendo aos websites 

Google Maps (2015), Distance.to (2015) e SeaRates (2015). Para se conseguir um modelo fidedigno, 

todos estes dados geográficos têm de corresponder o mais próximo possível à realidade, uma vez que 

são estes dados que compõem a base do modelo. 

Os restantes dados estão relacionados com o negócio da Oliva (nomeadamente dados referentes aos 

produtos, mercados, fornecedores, unidades de conversão, níveis de procura, custos de transporte), e 

foram naturalmente obtidos junto da empresa. Para garantir a confidencialidade solicitada, nem todos 

estes dados referentes à sua atividade correspondem à realidade. Assim, ao longo deste trabalho serão 

adotadas diferentes estratégias para conseguir dissimular alguns destes dados, nomeadamente o 

volume da procura de cada mercado. Estes dados serão manipulados com o objetivo de não exporem 

informações confidenciais e ao mesmo tempo gerar resultados concretos e realistas. Para apoiar a 

tomada de decisão da estratégia da Oliva será entregue à empresa uma versão da dissertação com o 

tratamento de dados reais. Desta forma a empresa tem acesso a uma análise mais realista dos 

resultados encontrados, pois serão gerados com base em informação precisa e verdadeira. 
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Apresentam-se, de seguida, os dados recolhidos que serviram de suporte para o desenvolvimento do 

modelo de apoio à decisão. 

 

 

4.2.1.  Localizações dos mercados e fornecedores 

Para a seleção dos pontos de procura a introduzir no modelo, foi necessário recorrer a uma agregação 

da procura por cidade. Além de reduzir a complexidade do modelo e o volume de dados a recolher, a 

agregação da procura por cidade já é uma prática da empresa, pois como foi referido, a distribuição 

para as lojas é da responsabilidade das empresas locais contratadas pela Oliva. Assim, para o modelo, 

considerou-se apenas como pontos de procura a localização de cada cidade. 

Todo o processo da escolha dos mercados foi acompanhada pela empresa, que sugeriu excluir os 

mercados com níveis insignificantes de procura atual e sem grande prospeção futura. A seleção dos 

pontos de procura a introduzir no presente modelo resultou, então, num total de 50 cidades 

pertencentes a 32 países, apresentadas na tabela 1. Destas cidades, 19 pertencem à Europa, o que 

leva a que o seu abastecimento seja feito apenas por via terrestre. Das restantes cidades, abastecidas 

por um transporte multimodal, 14 pertencem a África, 1 à América Central, 2 à América do Norte, 11 à 

América do Sul e 3 são da Ásia. 

Tabela 1 - Mercados abastecidos pela Oliva 

Cidade País  Cidade País  Cidade País 

Cape Town 

África do Sul 

 La Paz Bolívia  Madrid Espanha 

Durban  Porto Alegre 

Brasil 

 Lyon 
França 

Johanesburg  Rio de Janeiro  Paris 

Cabinda 

Angola 

 Salvador  Roterdão Holanda 

Lobito  São Paulo  Londres Inglaterra 

Luanda  Bogotá Colômbia  Luxemburgo Luxemburgo 

Namibe  Asuncion Paraguai  Czeladź 

Polónia 
Praia 

Cabo Verde 
 Montevideo Uruguai  Krosno 

São Vicente  Caracas 

Venezuela 

 Strykow 

Bissau Guiné Bissau  Margarita  Tęgoborze 

Maputo 
Moçambique 

 Puerto Cabello  Lisboa 
Portugal 

Nacala  Shangai China  Porto 

Windoek Namíbia  Jakarta Indonésia  Bucareste Roménia 

São Tomé São Tomé e Príncipe  Yokohama Japão  Moscovo 
Rússia 

Cidade do México México  Berlim Alemanha  S.Petersburgo 

Toronto Canadá  Bruxelas Bélgica  Neuchatel Suíça 

New York EUA  Copenhaga Dinamarca    

 

Para os pontos de fornecimento foram selecionadas as cidades dos fornecedores da Oliva, abordados 

anteriormente no subcapítulo 2.2.3. A tabela 2 apresenta as suas localizações. 
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Tabela 2 - Fornecedores da Oliva 

Matéria-prima Cidade País   Matéria-prima Cidade País 

Azeite 

Córdova 

Espanha 

  PET Lisboa 

Portugal 

Jaén   Vidro Marinha Grande 

Sevilha   Lata Aveiro 

Sardoal 

Portugal 

  Caixas 
Torres Novas 

Beja   Rótulos 

Valpaços   Cápsulas 
Grândola 

        Vertedores 

 

O problema principal consiste em encontrar a localização ótima para a fábrica da Oliva que minimize 

os seus custos totais de transporte, logo a solução possível está contida num plano de superfície 

aproximadamente esférica. Neste caso é indicado o uso de métodos de resolução de problemas de 

centro de gravidade em superfícies esféricas, nos quais é calculada a distância entre entidades através 

de coordenadas geodésicas. Contudo, tal como referido na secção da revisão de literatura, estes 

problemas tornam-se não lineares e bastante complexos, devido à conversão de coordenadas 

geodésicas, como a latitude e longitude, em coordenadas cartesianas. 

Tal como foi sugerido pela empresa, a ferramenta de apoio à decisão a ser desenvolvida nesta 

dissertação não tem de passar por tais níveis de complexidade e foi, por conseguinte, proposto um 

método aproximado para o cálculo das distâncias. Este método passa pela utilização de um referencial 

no plano 2-D com apenas duas coordenadas cartesianas (𝑥 e 𝑦), ideais para a resolução de problemas 

simples de centro de gravidade. 

A condição que torna este método de resolução possível para este caso é o facto de apenas existirem 

rotas de transporte de matéria-prima e produtos finais dentro da zona do globo considerada no 

referencial, tal como se encontra delineado na figura 9. Ou seja, no problema em estudo não há trajetos 

que passem fora da zona geográfica traçada no plano, como por exemplo, no oceano Pacífico. Isto 

acontece porque toda a matéria-prima necessária é fornecida desde a península ibérica, que está 

situada perto do centro do referencial, e também porque todos os produtos que seguem para os 

mercados passam por um único ponto: a fábrica da empresa. Só assim se torna possível formular este 

problema para que a solução esteja contida num conjunto infinito de pontos dentro de um plano 

bidimensional finito. 

Para determinar as coordenadas cartesianas dos mercados e fornecedores, foi inicialmente desenhado 

um referencial no mapa-mundo. De seguida, recorrendo ao website Google Maps (2015), foi encontrada 

a localização aproximada de cada entidade com base no centro da sua cidade para depois se poder 

marcar as localizações no mapa-mundo, através de uma sobreposição de mapas. O resultado 

encontra-se em baixo na figura 9, sendo que os mercados estão marcados no mapa a vermelho, os 

fornecedores de azeite a verde e os fornecedores de material de embalamento a amarelo.  
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Figura 9 - Referencial do mapa-mundo com as localizações dos mercados e fornecedores 

 

Assim, as coordenadas cartesianas de cada mercado foram determinadas de acordo com o referencial 

e são apresentadas de seguida na tabela 3. 

Tabela 3 - Coordenadas dos mercados 

Mercado X Y  Mercado X Y  Mercado X Y 

Cape Town 2750 470  La Paz 1200 830  Madrid 2375 2000 

Durban 2970 570  Porto Alegre 1525 550  Lyon 2500 2100 

Johanesburg 2920 630  Rio de Janeiro 1675 710  Paris  2475 2160 

Cabinda 2640 1060  Salvador 1725 920  Roterdão 2510 2250 

Lobito 2660 910  São Paulo 1590 700  Londres 2430 2225 

Luanda 2660 990  Bogotá 1090 1260  Luxemburgo 2540 2180 

Namibe 2640 850  Asuncion 1400 650  Czeladź 2730 2210 

Praia 1990 1475  Montevideo 1475 450  Krosno 2800 2190 

São Vicente 1980 1520  Caracas 1200 1375  Strykow 2770 2240 

Bissau 2140 1400  Margarita 1275 1400  Tęgoborze 2760 2200 

Maputo 3000 630  Puerto Cabello 1175 1400  Lisboa 2270 1960 

Nacala 3150 850  Shangai 4550 1800  Porto 2280 2010 

Windoek 2730 710  Jakarta 4360 1040  Bucareste 2870 2080 

São Tomé 2540 1175  Yokohama 4820 1900  Moscovo 3000 2300 

Cidade do México 650 1570  Berlim 2650 2250  S.Petersburgo 2890 2400 

Toronto 1110 2060  Bruxelas 2500 2210  Neuchatel 2560 2130 

New York 1200 2000  Copenhaga 2625 2300     

 

Do mesmo modo, foram determinadas as coordenadas cartesianas dos fornecedores, apresentadas 

na tabela 4. 

 

𝑦 

𝑥 
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Tabela 4 - Coordenadas dos fornecedores 

Matéria-           
-prima 

Localização do 
fornecedor 

X Y 
 

Matéria-           
-prima 

Localização do 
fornecedor 

X Y 

Azeite 

Córdova 2345 1950  PET Lisboa 2270 1960 

Jaén 2360 1945  Vidro Marinha Grande 2275 1995 

Sevilha 2330 1935  Lata Aveiro 2280 2000 

Sardoal 2290 1990  Caixas 
Torres Novas 2285 1980 

Beja 2295 1950  Rótulos 

Valpaços 2305 2025  Cápsulas 
Grândola 2285 1950 

     Vertedores 

 

Para este modelo foram utilizadas duas estratégias para minimizar o erro relativo à localização das 

entidades e às distâncias entre si. Uma delas foi o cálculo do valor da escala do mapa que permite 

reduzir o erro das localizações por aproximação. A outra estratégia, relacionada com a formulação do 

problema, passa pelo cálculo de um valor que aproxime as distâncias lineares calculadas ao valor das 

distâncias reais. 

Para determinar a escala do referencial que minimiza o erro relativo das distâncias entre as várias 

entidades da cadeia de abastecimento da empresa, foi necessário comparar distâncias euclidianas, 

obtidas através das coordenadas cartesianas encontradas, com distâncias lineares reais, obtidas 

através do website Distance.to (2015). 

Para esta comparação, foi estudada a situação desde a fábrica da Oliva até aos mercados. 

Consideram-se então a distância euclidiana entre a fábrica e o mercado 𝑚 como a sua distância 

aproximada (𝑑𝑎𝑚
), e a distância linear real entre os mesmos pontos como a distância real (𝑑𝑟𝑚

). 

Foi então calculada a distância aproximada, com recurso à folha de cálculo Excel, através da equação 

(8), onde cada mercado tem como coordenadas do referencial os valores (𝑥𝑚, 𝑦𝑚), a fábrica tem como 

coordenadas (𝑥𝐴, 𝑦𝐴) = (2290,1980) e 𝑣𝑒  é o valor da escala do mapa. 

 𝑑𝑎𝑚
= √(𝑥𝑚 − 𝑥𝐴)2 + (𝑦𝑚 − 𝑦𝐴)2 × 𝑣𝑒   (8) 

De início foi introduzido na célula de 𝑣𝑒 um valor de teste, encontrado através da comparação de várias 

amostras de dados da distância real e da distância no referencial entre alguns pontos do mapa. Com 

os valores de 𝑑𝑎𝑚
 e 𝑑𝑟𝑚

, foi possível calcular o erro percentual relativo, através da equação (9). 

 
% 𝑒𝑟 =

∑ |𝑑𝑎𝑚
− 𝑑𝑟𝑚

|𝑚

∑ 𝑑𝑟𝑚𝑖

× 100%  (9) 

De modo a reduzir o erro, foi utilizado a ferramenta Solver do software Excel, com o objetivo de 

minimizar o valor do erro percentual relativo, alterando a célula correspondente ao valor de 𝑣𝑒. Os 

resultados encontrados foram: 

 𝑣𝑒 = 5,44 Km/ponto 

 % 𝑒𝑟 = 4,96% 
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Ou seja, cada 100 pontos do eixo do referencial representam uma distância de 544 Km. E o erro 

percentual relativo é inferior a 5%, o que a empresa considera satisfatório para a resolução deste 

problema. Os mercados cujos valores de distância se encontram mais desfasados da realidade 

pertencem ao Japão e à China, representando cerca de 22% e 14%, respetivamente, da soma das 

diferenças absolutas entre as distâncias aproximadas e reais. Esta discrepância nos valores das 

distâncias ocorre devido à imperfeição da forma esférica do planeta, relativamente ao eixo da latitude. 

A segunda estratégia tem como objetivo minimizar o erro relativo às distâncias calculadas pelo modelo 

entre a fábrica e as restantes entidades da cadeia. Tal como foi abordado no capítulo da revisão de 

literatura, o método de resolução de problemas de centro de gravidade apenas tem em conta distâncias 

lineares euclidianas, o que não retrata as distâncias reais do problema. Portanto, é necessário 

determinar um fator de conversão que, multiplicado pela distância euclidiana, aproxime o seu valor à 

distância real. Para tal, foi utilizada uma constante 𝑘, associada a cada entidade. Para o cálculo do seu 

valor, foram recolhidas as distâncias euclidianas entre a fábrica da Oliva e a localização de cada 

entidade (𝑑𝑒) e os valores correspondentes às distâncias reais das rotas entre os mesmos pontos (𝑑𝑟), 

obtidas através do website SeaRates (2015). O seu valor foi calculado através da seguinte equação. 

 
𝑘 =

𝑑𝑟

𝑑𝑒

  (10) 

O valor 𝑑𝑟 de uma entidade é a soma de todas as distâncias percorridas entre a entidade e a fábrica. 

Tal como a figura 10 sugere, as distâncias terrestres estão representadas pelos valores 𝑑𝑇1 e 𝑑𝑇2 e as 

marítimas pelo valor de 𝑑𝑀. 

Transporte exclusivamente terrestre

Transporte multimodal (terrestre e marítimo)

Transporte terrestre 1 (T1)

PortoPorto

 
Figura 10 - Tipos de transporte 

 

Para o caso da entidade de destino se situar no mesmo continente que a fábrica, a distância real entre 

elas será apenas 𝑑𝑇1, que representa a distância terrestre percorrida. Se a entidade se situar num 

continente diferente, o seu valor 𝑑𝑟 será a soma de todas as distâncias terrestres (𝑑𝑇1 e 𝑑𝑇2) e marítimas 

(𝑑𝑀) percorridas entre a entidade e a fábrica, sendo 𝑑𝑇1 a distância terrestre percorrida até ao porto 

mais próximo da sua localização, 𝑑𝑀 a distância marítima percorrida até ao porto mais próximo da 

localização de destino e 𝑑𝑇2 a distância terrestre percorrida desde o porto até à localização de destino. 

Assim, depois de encontrados os valores das distâncias (apresentados no Anexo B), foi possível 

determinar os valores de 𝑘 associados a cada entidade, apresentados na tabela 5. 
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Tabela 5 - Valores de 𝒌 para mercados e fornecedores 

Mercado 𝒌  Mercado 𝒌  Mercado 𝒌  Fornecedor 𝒌 

Cape Town 1,127  La Paz 1,393  Madrid 1,004  Córdova 1,276 

Durban 1,306  Porto Alegre 1,090  Lyon 1,212  Jaén 1,264 

Johanesburg 1,443  Rio de Janeiro 1,046  Paris  1,140  Sevilha 1,160 

Cabinda 1,363  Salvador 1,035  Roterdão 1,076  Sardoal 1,000 

Lobito 1,255  S.Paulo 1,064  Londres 1,332  Beja 1,469 

Luanda 1,303  Bogotá 1,204  Luxemburgo 1,158  Valpaços 1,294 

Namibe 1,218  Asuncion 1,323  Czeladź 1,143  Lisboa 0,949 

Praia 1,006  Montevideo 1,046  Krosno 1,105  Marinha Grande 0,919 

S.Vicente 1,022  Caracas 0,985  Strykow 1,035  Aveiro 1,365 

Bissau 1,065  Margarita 1,011  Tęgoborze 1,149  Torres Novas 1,287 

Maputo 1,405  Puerto Cabello 0,988  Lisboa 0,949  Grândola 1,615 

Nacala 1,419  Shangai 1,426  Porto 1,349    

Windoek 1,203  Jakarta 1,136  Bucareste 1,173    

São Tomé 1,403  Yokohama 1,376  Moscovo 1,044    

Cidade do México 0,985  Berlim 1,080  S.Petersburgo 1,085    

Toronto 0,964  Bruxelas 1,123  Neuchatel 1,092    

New York 0,946  Copenhaga 1,116       

 

Como se pode verificar na tabela anterior, existem entidades com o valor de 𝑘 inferior a 1, o que significa 

que a distância euclidiana entre as mesmas e a fábrica é superior à distância real percorrida. Estas 

situações acontecem nos casos em que a distância real não difere muito da distância euclidiana e as 

suas coordenadas marcadas no referencial não são exatas. Logo, com a utilização deste fator é 

possível reduzir significativamente o erro relativo às distâncias entre entidades. 

É importante notar que este valor de 𝑘 foi calculado com base na localização da fábrica da empresa e 

será interessante o utilizador determinar este valor no modelo, para um cenário com uma localização 

inicial diferente. 

 

 

4.2.2.  Custos de transporte 

A Oliva utiliza dois tipos de transporte na sua cadeia de abastecimento: terrestre e marítimo. 

Atualmente, apenas o transporte de matérias-primas para a fábrica e de produtos para a Europa é feito, 

exclusivamente, por via terrestre, enquanto o transporte para mercados fora da Europa é efetuado por 

via terrestre e também por via marítima. 

Ao longo da cadeia de abastecimento, os produtos e matérias-primas são transportados por camiões, 

contentores e cisternas. Por não existir uma grande variação nos custos, a empresa não considera 

relevante que o modelo faça uma diferenciação do custo por modo de transporte. Assim, o custo de 

transportar, por quilómetro, uma cisterna, um camião ou um contentor é igual, desde que seja efetuado 

pelo mesmo tipo de transporte (terrestre ou marítimo).  



40 

 

Por indicação da empresa, para este trabalho foi assumido que o custo do transporte terrestre é 

constante por unidade de distância, neste caso o quilómetro. Para o modelo considerou-se, então, que 

os custos deste tipo de transporte apenas variam por continente. Estes custos, disponibilizados pela 

empresa e apresentados de seguida na tabela 6, não correspondem à realidade, mas têm a finalidade 

de servir de comparação nas análises posteriores. 

Tabela 6 - Custo de transporte terrestre (€/Km) 

Continente 
Custo transporte 

terrestre 

África 2 

América Central 1,5 

América do Norte 1 

América do Sul 1,5 

Ásia 1,5 

Europa 1 

 

No contexto deste trabalho, o custo do transporte marítimo refere-se apenas ao custo do frete. Este 

custo é composto por uma tarifa base em que se incide uma taxa variável, relativa a fatores como a 

distância entre os portos, o tipo de contentor, o conteúdo e valor da carga, os portos de embarque e de 

destino, entre outros. Assim, uma vez que o custo do frete não tem em consideração apenas a distância 

entre os portos, não é um custo por unidade de distância. Dado que o tipo de contentores transportados 

é sempre igual e o valor da carga por contentor não tem uma grande variação, a empresa sugeriu 

considerar somente a variação do valor do frete tendo em conta os continentes de partida e de chegada, 

como se pode verificar na tabela 7. Tal como assumido nos custos de transporte terrestre, estes custos 

foram aproximados e têm o propósito de servir como ordens de grandeza. 

Tabela 7 - Custo do frete marítimo (€) 

                       Partida                
Destino 

África 
América 
Central 

América 
do Norte 

América 
do Sul 

Ásia Europa 

África 0 4000 4500 4000 4000 4000 

América Central 4000 0 2000 1500 4000 2000 

América do Norte 3000 1000 0 2000 3000 1500 

América do Sul 3000 1500 1500 0 4000 2500 

Ásia 3000 4000 3000 4500 0 3500 

Europa 3000 2000 1500 2500 3000 0 

 

Uma vez que o método de resolução do problema de centro de gravidade considera os custos por 

unidade de distância, foi necessário determinar o valor do custo de transporte por quilómetro associado 

a cada entidade. Este valor foi encontrado através da seguinte equação. 

 
𝑐𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 =

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

𝑐𝑇1 × 𝑑𝑇1 + 𝑐𝑀 + 𝑐𝑇2 × 𝑑𝑇2

𝑑𝑇1 + 𝑑𝑀 + 𝑑𝑇2

 (11) 
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Representando, 𝑐𝑇1 o custo de transporte terrestre no continente do troço T1, 𝑐𝑀 o custo do frete 

marítimo e 𝑐𝑇2 o custo de transporte terrestre no continente do troço T2. Os valores das distâncias 𝑑𝑇1, 

𝑑𝑀 e 𝑑𝑇2 são iguais aos utilizados para o cálculo do valor de 𝑘 (apresentados no Anexo B). Os custos 

de transporte encontrados apresentam-se de seguida na tabela 8. 

Tabela 8 - Custo de transporte por entidade 

Mercado 
ctransp 
(€/Km) 

 Mercado 
ctransp 
(€/Km) 

 Mercado 
ctransp 
(€/Km) 

 Fornecedor 
ctransp 
(€/Km) 

Cape Town 0,431  La Paz 0,278  Madrid 1,000  Córdova 1,000 

Durban 0,374  Porto Alegre 0,277  Lyon 1,000  Jaén 1,000 

Johanesburg 0,454  Rio de Janeiro 0,331  Paris  1,000  Sevilha 1,000 

Cabinda 0,587  Salvador 0,393  Roterdão 1,000  Sardoal 1,000 

Lobito 0,555  S.Paulo 0,328  Londres 1,000  Beja 1,000 

Luanda 0,572  Bogotá 0,372  Luxemburgo 1,000  Valpaços 1,000 

Namibe 0,547  Asuncion 0,231  Czeladź 1,000  Lisboa 1,000 

Praia 1,295  Montevideo 0,270  Krosno 1,000  Marinha Grande 1,000 

S.Vicente 1,351  Caracas 0,404  Strykow 1,000  Aveiro 1,000 

Bissau 1,200  Margarita 0,419  Tęgoborze 1,000  Torres Novas 1,000 

Maputo 0,357  Puerto Cabello 0,394  Lisboa 1,000  Grândola 1,000 

Nacala 0,380  Shangai 0,208  Porto 1,000    

Windoek 0,542  Jakarta 0,261  Bucareste 1,000    

São Tomé 0,648  Yokohama 0,193  Moscovo 1,000    

Cidade do México 0,299  Berlim 1,000  S.Petersburgo 1,000    

Toronto 0,267  Bruxelas 1,000  Neuchatel 1,000    

New York 0,295  Copenhaga 1,000       

 

Mais uma vez, é necessário realçar que estes valores foram calculados a partir das distâncias entre a 

fábrica e as restantes entidades da cadeia de abastecimento da Oliva, pois a empresa expressou 

interesse por uma análise com base nos parâmetros logísticos atuais. No entanto, será possível no 

modelo o utilizador alterar estes custos de forma a criar diferentes cenários. 

 

 

4.2.3.  Produtos e matérias-primas 

Tal como foi já referido, este trabalho tem o objetivo de minimizar os custos de transporte ao longo da 

cadeia da Oliva. Este produto é comercializado pela empresa em vários subprodutos, com base na 

classificação e caraterísticas dos azeites obtidos após a fase de loteamento. Uma vez que a densidade 

de todos os tipos de azeite é igual, o volume transportado por peso líquido não varia, 

independentemente do tipo. Então, para o cálculo do custo de transporte interessa saber apenas em 

que embalagens os azeites são transportados. De facto, cada contentor pode levar vários tipos de 

azeite, pois estão separados por embalagens. 

Assim, foi sugerida à empresa uma medida de simplificação que passa por considerar unicamente um 

tipo de azeite para poder agregar os seus produtos por tipo de embalagem. Ou seja, considerou-se que 
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todo o azeite que entra e sai da fábrica é igual. A consequência mais significativa deste pressuposto é 

a possibilidade de serem transportados vários tipos de azeite na mesma cisterna. Confrontada com 

esse facto, a empresa não revelou interesse em impedir que tal possibilidade possa ocorrer no modelo, 

uma vez que o número de cisternas movimentadas, por tipo de azeite, é bastante elevado e assim não 

se justifica impor tal restrição.  

Os produtos a introduzir no modelo foram, então, separados por tipo de embalagem. As embalagens 

que a empresa utiliza para engarrafar o azeite Oliva são latas, garrafas de PET e garrafas de vidro. Na 

tabela 9 estão apresentados os diferentes formatos por cada tipo de material das embalagens 

comercializadas com o azeite Oliva. 

Tabela 9 - Tipos de embalagens 

Material da embalagem Volume da embalagem (mL) 

Lata 200 500 700 946 1 000 3 784 5 000 

PET 20 2 000 3 000 5 000 10 000   

Vidro 250 400 500 750 1 000   

 

Assim, os nomes dos produtos que serão introduzidos no modelo são compostos pelo tipo de produto, 

o tipo de material da sua embalagem e o seu formato (em mL), como se pode observar na tabela 10. 

Existe apenas uma exceção, com o objetivo de facilitar a introdução dos dados da procura por parte da 

empresa: a denominação do produto Oliva Vidro 250 divide-se em duas, Oliva Vidro 250 (1) e Oliva 

Vidro 250 (2), devido à diferença na quantidade de embalagens deste produto por caixa. 

Tabela 10 - Produtos introduzidos no modelo 

Oliva Lata 200 Oliva Lata 1000 Oliva PET 2000 Oliva Vidro 250 (1) Oliva Vidro 750 

Oliva Lata 500 Oliva Lata 3784 Oliva PET 3000 Oliva Vidro 250 (2) Oliva Vidro 1000 

Oliva Lata 700 Oliva Lata 5000 Oliva PET 5000 Oliva Vidro 400   

Oliva Lata 946 Oliva PET 20 Oliva PET 10000 Oliva Vidro 500   

 

Além das embalagens de lata, PET e vidro, os restantes materiais de embalamento são cápsulas, 

vertedores, rótulos e caixas de cartão. As cápsulas selam as garrafas de vidro e de PET e os vertedores 

são utilizados nas embalagens de lata. Os rótulos são utilizados nas garrafas de vidro e de PET, sendo 

que o seu número varia por produto, e as caixas são utilizadas para embalar vários produtos do mesmo 

tipo. 

 

 

4.2.4.  Procura anual 

Segundo a empresa, as encomendas de azeite Oliva por cada tipo de produto são feitas por peso 

líquido. Foi então sugerido, pela empresa, que a unidade dos valores da procura a introduzir seja em 

Kg, por ser a unidade que melhor se adequa às suas necessidades. 
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Dado o contexto macroscópico deste trabalho, a empresa decidiu agregar a procura por ano. Assim, 

foi assumido que os fluxos ocorrem anualmente. Esta agregação elimina a variação da procura 

existente ao longo de um ano, o que retira precisão aos resultados obtidos, mas por outro lado permite 

uma análise estratégica, tal como é pretendido, e reduz a complexidade do modelo. 

Dado que não é possível, por questões de espaço, dispor aqui toda a informação da procura anual por 

mercados e por tipo de produto, os dados da procura a apresentar neste subcapítulo foram agregados 

por mercado (a tabela completa da procura encontra-se no Anexo C). Assim sendo, apresenta-se de 

seguida, na tabela 11, a procura anual de cada mercado. 

Tabela 11 - Valores da procura por mercado 

Mercado 
Procura 

(Kg) 
 Mercado 

Procura 
(Kg) 

 Mercado 
Procura 

(Kg) 

Cape Town 53 400  La Paz 112 600  Madrid 91 200 

Durban 75 800  Porto Alegre 457 300  Lyon 101 900 

Johanesburg 95 700  Rio de Janeiro 1 829 100  Paris  179 100 

Cabinda 90 400  Salvador 1 370 900  Roterdão 103 400 

Lobito 92 700  São Paulo 5 487 300  Londres 86 600 

Luanda 270 200  Bogotá 102 200  Luxemburgo 55 800 

Namibe 68 600  Asuncion 89 800  Czeladź 39 800 

Praia 72 500  Montevideo 45 900  Krosno 49 800 

São Vicente 88 700  Caracas 87 500  Strykow 46 000 

Bissau 91 800  Margarita 94 400  Tęgoborze 51 400 

Maputo 93 300  Puerto Cabello 69 700  Lisboa 1 455 200 

Nacala 114 100  Shangai 183 500  Porto 1 459 800 

Windoek 114 100  Jakarta 45 900  Bucareste 88 200 

São Tomé 77 900  Yokohama 63 600  Moscovo 87 500 

Cidade do México 121 700  Berlim 53 100  S.Petersburgo 49 900 

Toronto 111 500  Bruxelas 91 300  Neuchatel 43 800 

New York 117 600  Copenhaga 95 800    

 

 

 

4.2.5.  Unidades de conversão 

Com base nos valores da procura apresentados, para o modelo ter a informação relativa a todos os 

fluxos, é necessário determinar o número de camiões e contentores com produto final que saem da 

fábrica para cada mercado, o número de cisternas de azeite por fornecedor que chegam à fábrica, bem 

como o número de camiões de cada tipo de material e por fornecedor que chegam à fábrica. 

Assim, foi necessário recolher dados para ser possível calcular estes números de camiões, cisternas e 

contentores a serem transportados. Na tabela 12 encontram-se as unidades de conversão necessárias 

para obter tais valores, que serão mais tarde introduzidas no modelo. 
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Tabela 12 - Unidades de conversão 

Unidades de 
conversão 

Descrição 

UC1 Número de embalagens de produto final por caixa 

UC2 Densidade (Kg/L) 

UC3 Número de caixas de produto final por palete 

UC4 Número de paletes de produto final por modo de transporte 

UC5 Peso líquido (Kg) por cisterna 

UC6 Número de garrafas de PET por camião 

UC7 Número de garrafas de vidro por camião 

UC8 Número de latas por camião 

UC9 Número de caixas por camião 

UC10 Número de rótulos por camião 

UC11 Número de rótulos por embalagem 

UC12 Número de cápsulas por camião 

UC13 Número de vertedores por camião 

 

Os valores das unidades de conversão UC1, UC3, UC6, UC7, UC8 e UC11, que variam por tipo de 

produto, encontram-se na tabela 13.  

Tabela 13 - Valores das unidades de conversão 1, 3, 6, 7, 8 e 11 
(NA – não se aplica; * – as embalagens são produzidas na fábrica) 

Produto UC1 UC3 UC6 UC7 UC8 UC11 

Oliva Lata 200 40 126 NA NA 208208 NA 

Oliva Lata 500 20 99 NA NA 97240 NA 

Oliva Lata 700 20 66 NA NA 68640 NA 

Oliva Lata 946 20 40 NA NA 40768 NA 

Oliva Lata 1000 20 40 NA NA 40768 NA 

Oliva Lata 3784 4 54 NA NA 13000 NA 

Oliva Lata 5000 4 45 NA NA 10400 NA 

Oliva PET 20 144 297 200000 NA NA 2 

Oliva PET 2000 4 90 NA* NA NA 1 

Oliva PET 3000 4 68 NA* NA NA 1 

Oliva PET 5000 2 57 10000 NA NA 1 

Oliva PET 10000 1 60 NA* NA NA 1 

Oliva Vidro 250 (1) 6 264 NA 96140 NA 3 

Oliva Vidro 250 (2) 20 119 NA 96140 NA 3 

Oliva Vidro 400 20 72 NA 96140 NA 3 

Oliva Vidro 500 20 72 NA 59904 NA 3 

Oliva Vidro 750 12 60 NA 39494 NA 3 

Oliva Vidro 1000 12 40 NA 30758 NA 3 
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As restantes unidades de conversão têm os seguintes valores: 

 UC2 (Densidade) = 0,913 Kg/L 

 UC4 (Número de paletes por modo de transporte) = 20 por contentor; 30 por camião 

 UC5 (Peso líquido por cisterna) = 25 000 Kg 

 UC9 (Número de caixas por camião) = 24 000 

 UC10 (Número de rótulos por camião) = 2 000 000 

 UC12 (Número de cápsulas por camião) = 1 500 000 

 UC13 (Número de vertedores por camião) = 2 625 000 

 

 

4.3.  Implementação do modelo 

Após terem sido recolhidos os dados necessários para a construção do modelo de apoio à decisão foi 

necessário escolher o programa computacional para o implementar. Dado que a empresa requer um 

modelo interativo e simples de utilizar, optou-se por utilizar o software Excel da Mirosoft Corporation. 

Sendo o Excel uma folha de cálculo, o utilizador consegue introduzir, alterar e eliminar os dados que 

são recebidos pelo modelo, bem como alterar facilmente de cenários. Por outro lado, a empresa já 

possui este software, não sendo necessário investir na sua compra nem em formação para a sua 

utilização. Como se pode verificar na figura 11, o Excel servirá como suporte de entrada e saída de 

dados e como base para a resolução do modelo, através da ferramenta de otimização Solver. 

 
 Figura 11 - Macromodelo implementado em Excel 

 

Para tornar o modelo simples e percetível para o utilizador, este foi dividido por 5 folhas de cálculo: as 

duas primeiras servem para introduzir os dados no modelo, a terceira e quarta para processarem os 

dados introduzidos e a última para correr a ferramenta Solver e mostrar os resultados obtidos. Os fluxos 

de informação são, por conseguinte, constituídos por dados introduzidos pelo utilizador, pelo 

processamento dos mesmos e consequente resultado obtido. De forma a facilitar a experiência do 

utilizador, as células com informação editável estão formatadas com fundo amarelo. 

Numa primeira fase, a informação introduzida no modelo inclui dados acerca dos produtos e das 

respetivas unidades de conversão, dos fornecedores e mercados, que, em conjunto com a fábrica, 

compõem a cadeia de abastecimento da empresa, e do cenário da procura anual a analisar. Na 

segunda fase esta informação introduzida é processada e agregada com o objetivo de gerar os dados 

necessários para, posteriormente, a ferramenta Solver obter os resultados na última fase. Estes fluxos 

de informação estão representados na figura 12. 

Dados

• Produtos

• Fornecedores

• Mercados

• Procura

Modelo Resultados

• Localização ótima

• Custo total

• Mapa
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Escolha do cenário 

de procura
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- cisternas de azeite

- camiões de 

matéria prima
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final
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Introdução de 
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Introdução das 

unidades de 

conversão de   

cada produto

Resultados:

- coordenadas da                 

localização ótima

- custo total

- mapa
Ferramenta Solver

Introdução das 

entidades e sua 

localização, valor 

de k e custo de 

transporte

Seleção de 

mercados

Seleção de 

fornecedores

Seleção de cenários de:

    - alocação de continentes

    - tipos de transporte

    - quantidade adquirida por 

fornecedor

 

Figura 12 - Fluxograma do modelo 

De seguida, serão descritas as fases da introdução de dados, do seu processamento e da obtenção de 

resultados. Ao longo da exposição das três fases do modelo será abordada a estrutura, funcionamento 

e finalidade de cada folha. 

 

 

4.3.1.  Introdução de dados 

A introdução de dados no modelo é feita na folha Dados e na folha Procura. A primeira folha é 

constituída por três tabelas e uma figura. As tabelas são referentes aos produtos, às localizações e aos 

fornecedores e mercados. A figura é uma representação no referencial dos fornecedores e mercados 

selecionados. 

O utilizador começa por introduzir dados na tabela dos produtos, de seguida introduz as localizações 

de possíveis entidades da sua cadeia e por fim seleciona os fornecedores e mercados. Com base nas 

entidades selecionadas, é criada a sua representação no referencial tendo em conta as coordenadas 

das suas localizações. 

Esta folha tem dois objetivos. O primeiro é criar uma base de dados para os produtos e outra para as 

entidades da sua cadeia e, mediante o cruzamento destas informações, criar suporte para as seguintes 

folhas do modelo. O segundo objetivo é criar uma pré-visualização das entidades selecionadas para o 

utilizador ter uma perceção da estrutura da cadeia de abastecimento em análise. 

De forma a minimizar os erros que possam existir na introdução de dados, as células referentes a 

valores numéricos estão programadas para apenas aceitar números positivos. 
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Na tabela referente aos produtos, o utilizador introduz o tipo de produto, de embalagem e o seu formato. 

A tabela gera automaticamente o nome do produto com base nestas caraterísticas, tal como se pode 

observar na tabela 14. É assim criada a lista de produtos para a folha da procura. Depois, introduz as 

unidades de conversão relativas a cada produto para o processamento dos dados da procura.  

Os dados recolhidos e analisados no subcapítulo anterior foram inseridos, e como se pode observar, 

ainda existe espaço para o utilizador introduzir mais produtos na tabela. A sua introdução é feita nas 

linhas dos produtos A a E. 

Tabela 14 - Dados sobre os produtos 

 

 

A tabela das entidades diz respeito às localizações de todas as entidades que possam vir a constar no 

modelo, bem como aos seus custos de transporte, e está representada parcialmente na tabela 15. 

Independentemente de ser um fornecedor ou mercado, o utilizador introduz a sua cidade, país e 

continente, dados que definem a sua localização real, e as respetivas coordenadas cartesianas que 

definem o seu posicionamento no referencial. As células das coordenadas estão programadas para dar 

erro se os valores não estiverem dentro dos limites do referencial (0 < 𝑋 < 5500 e 0 < 𝑌 <2800). O 

utilizador define depois o custo do transporte terrestre e do frete marítimo associados a cada 

localização. Esta tabela tem de estar sempre ordenada alfabeticamente por cidade, para que o modelo 

vá buscar a informação relativa a cada localização. Para tal, o utilizador terá de recorrer à ferramenta 

Ordenar do Excel. 
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Tabela 15 - Dados sobre as localizações e custos de transporte das entidades 

 

 

A última tabela desta folha serve para o utilizador selecionar os fornecedores e mercados da cadeia de 

abastecimento da empresa. Ficam, deste modo, definidos os mercados a serem considerados na folha 

da procura. A empresa requisitou a possibilidade de selecionar dois fornecedores por tipo de matéria-

prima. Sendo que, para este caso, apenas se considera um fornecedor por matéria-prima, foi criada a 

entidade fictícia Fornecedor F para preencher espaços vazios na secção dos fornecedores da tabela 

16. Do mesmo modo, a entidade Mercado M tem como finalidade preencher células vazias para novos 

mercados. Ambas as entidades não têm influência na resolução do problema. 

Após selecionar a entidade, o utilizador introduz, na linha correspondente, as suas distâncias reais 𝑑𝑇1, 

𝑑𝑀 e 𝑑𝑇2. Com base na seleção das entidades e nos dados introduzidos nesta folha, a tabela gera os 

valores de 𝑘 e do custo de transporte respetivos a cada entidade, informações que serão utilizadas na 

última folha. Se desejar, o utilizador pode ainda introduzir manualmente os valores de 𝑘 e do custo de 

transporte referentes a qualquer entidade. 
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Tabela 16 - Dados sobre mercados e fornecedores 

 

 

A segunda folha é composta por uma tabela principal, dez tabelas para os diferentes cenários de 

procura e uma célula de seleção. O utilizador começa por preencher as tabelas que desejar com os 

cenários de procura, sendo que tem possibilidade para introduzir até dez cenários diferentes. Os 

valores a introduzir referem-se à procura anual, em quilogramas de peso líquido de azeite, de um 

determinado mercado por cada produto. De seguida, o utilizador seleciona o cenário a analisar no 

modelo, através da célula de seleção que se pode observar na figura 13. 

 

Figura 13 - Seleção do cenário da procura anual 

 

De acordo com a opção escolhida, a tabela principal recebe automaticamente os valores do cenário 

correspondente. Estes valores serão posteriormente processados nas folhas 3 e 4 do modelo. Por 

questões de espaço, na tabela 17 estão representados apenas os valores da procura dos mercados 

africanos. 
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Tabela 17 - Dados da procura anual 

 

 

 

4.3.2.  Processamento de dados 

Para o processamento dos dados da procura o modelo utiliza a folha Conversao e a folha TabDin. A 

primeira processa os dados através das unidades de conversão e a segunda soma e agrega os valores 

obtidos. O objetivo desta fase é calcular as quantidades totais de matéria-prima e produtos necessárias 

para satisfazer a procura anual. 

A empresa solicitou a possibilidade de poder escolher no modelo, para cada tipo de matéria-prima, a 

percentagem do número de cisternas ou camiões a ser adquirida por cada fornecedor. Nesta fase do 

modelo é, então, calculado o número total de cisternas de azeite e de camiões de cada material de 

embalamento, para posteriormente ser repartido por cada fornecedor, de acordo com a sua 

percentagem atribuída pelo utilizador. 

Assim, a partir dos valores da procura anual de cada produto 𝑝 por mercado 𝑚, dos volumes, em litros, 

das embalagens por produto (𝐹𝑝) e das unidades de conversão por produto, o modelo consegue 

calcular, através das seguintes equações, o número total de: 

 Cisternas de azeite 

 
𝐶𝑖𝑠𝑡 = ∑ ∑

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎𝑝,𝑚

𝑈𝐶5𝑝
𝑚∈𝑀𝑝∈𝑃

 (12) 

 Camiões de embalagens de PET 

 
𝐶𝑝𝑒𝑡 = ∑ ∑

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎𝑝,𝑚

𝐹𝑝 × 𝑈𝐶2𝑝 × 𝑈𝐶6𝑝
𝑚∈𝑀𝑝∈𝑃

 (13) 
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 Camiões de embalagens de vidro 

 
𝐶𝑣𝑖𝑑 = ∑ ∑

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎𝑝,𝑚

𝐹𝑝 × 𝑈𝐶2𝑝 × 𝑈𝐶7𝑝
𝑚∈𝑀𝑝∈𝑃

 (14) 

 Camiões de embalagens de lata 

 
𝐶𝑙𝑎𝑡 = ∑ ∑

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎𝑝,𝑚

𝐹𝑝 × 𝑈𝐶2𝑝 × 𝑈𝐶8𝑝
𝑚∈𝑀𝑝∈𝑃

 (15) 

 Camiões de caixas 

 
𝐶𝑐𝑎𝑖 = ∑ ∑

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎𝑝,𝑚

𝐹𝑝 × 𝑈𝐶1𝑝 × 𝑈𝐶2𝑝 × 𝑈𝐶9𝑝
𝑚∈𝑀𝑝∈𝑃

 (16) 

 Camiões de rótulos 

 
𝐶𝑟𝑜𝑡 = ∑ ∑

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎𝑝,𝑚 × 𝑈𝐶11𝑝

𝐹𝑝 × 𝑈𝐶2𝑝 × 𝑈𝐶10𝑝
𝑚∈𝑀𝑝∈𝑃

 (17) 

 Camiões de cápsulas 

 
𝐶𝑐𝑎𝑝 = ∑ ∑

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎𝑝,𝑚

𝐹𝑝 × 𝑈𝐶2𝑝 × 𝑈𝐶12𝑝
𝑚∈𝑀𝑝∈𝑃

 (18) 

 Camiões de vertedores 

 
𝐶𝑣𝑒𝑟 = ∑ ∑

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎𝑝,𝑚

𝐹𝑝 × 𝑈𝐶2𝑝 × 𝑈𝐶13𝑝
𝑚∈𝑀𝑝∈𝑃

 (19) 

Para os cálculos da quantidade necessária de cisternas e camiões, o modelo considera que os mesmos 

são transportados com a carga máxima permitida (Full Truck Load), tal como sugerido pela empresa. 

Assim sendo, são necessárias 650 cisternas de azeite para produzir a quantidade total introduzida na 

tabela da procura. O número de camiões por tipo de material de embalamento está apresentado na 

tabela 18. 

Tabela 18 - Número de camiões de materiais de embalamento 

  Material Número de camiões 

𝐶𝑝𝑒𝑡 Embalagens de PET 26 

𝐶𝑣𝑖𝑑 Embalagens de vidro 393 

𝐶𝑙𝑎𝑡 Embalagens de lata 97 

𝐶𝑐𝑎𝑖 Caixas de cartão 119 

𝐶𝑟𝑜𝑡 Rótulos 45 

𝐶𝑐𝑎𝑝 Cápsulas 24 

𝐶𝑣𝑒𝑟 Vertedores 8 
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Dado que, por cada expedição de produtos para os mercados, o número de paletes transportadas varia 

conforme são transportadas por camião ou contentor, nesta fase o modelo só calcula o número de 

paletes que satisfazem a procura anual de cada mercado. Uma vez que cada palete pode acomodar 

diferentes tipos de produto, o número de paletes por mercado foi calculado através da seguinte 

equação: 

 
𝑃𝑎𝑙𝑚 = ∑

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎𝑝,𝑚

𝐹𝑝 × 𝑈𝐶1𝑝 × 𝑈𝐶2𝑝 × 𝑈𝐶3𝑝
𝑝∈𝑃

 (20) 

Considerando que as paletes são carregadas com o seu volume máximo, os valores encontrados são 

apresentados na tabela 19. Estes valores são enviados para a folha 5 para determinar o número de 

contentores e camiões a serem transportados para cada mercado. 

Tabela 19 - Número de paletes por mercado 

Mercado Paletes  Mercado Paletes  Mercado Paletes 

Cape Town 91  La Paz 203  Madrid 178 

Durban 133  Porto Alegre 723  Lyon 166 

Johanesburg 175  Rio de Janeiro 2893  Paris  690 

Cabinda 142  Salvador 2168  Roterdão 196 

Lobito 157  S.Paulo 8677  Londres 155 

Luanda 419  Bogotá 180  Luxemburgo 101 

Namibe 128  Asuncion 151  Czeladź 65 

Praia 119  Montevideo 79  Krosno 80 

São Vicente 130  Caracas 154  Strykow 77 

Bissau 128  Margarita 128  Tęgoborze 95 

Maputo 158  Puerto Cabello 122  Lisboa 2592 

Nacala 204  Shangai 326  Porto 2596 

Windoek 204  Jakarta 72  Bucareste 152 

São Tomé 142  Yokohama 118  Moscovo 175 

Cidade do México 192  Berlim 87  S.Petersburgo 84 

Toronto 185  Bruxelas 156  Neuchatel 75 

New York 201  Copenhaga 156    

 

Tal como foi referido, a tabela da folha 3 processa os dados da procura. Este processamento é efetuado 

automaticamente pelo modelo, logo não é necessária nenhuma interação por parte do utilizador. Na 

tabela 20 é apresentado, como exemplo, apenas o processamento dos valores da procura 

relativamente ao mercado de Cape Town. A tabela recebe a procura anual de cada mercado por tipo 

de produto, introduzida na folha 2, e as unidades de conversão de cada produto, introduzidas na folha 

1. Com base nestes valores, a tabela calcula a quantidade necessária de cisternas e camiões de cada 

tipo de matéria-prima para satisfazer a procura anual de cada produto por mercado, bem como o 

número de paletes necessárias para abastecer cada produto por mercado.  
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Tabela 20 - Processamento dos dados da procura para o mercado Cape Town 

 

Tabela 20 (continuação) - Processamento dos dados da procura para o mercado Cape Town 

 

 

De forma a agregar os dados processados, na quarta folha do modelo foi construída uma tabela 

recorrendo à utilização da ferramenta Tabela Dinâmica do software Excel. Esta tabela calcula os 

somatórios por mercado, país e continente referentes aos dados obtidos na folha Conversao. Na tabela 

21 encontra-se a fase do processamento relativa à agregação, sendo que, por questões de espaço, 

apenas se apresentam os valores referentes a África, América Central e América do Norte. 
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Através de cálculos intermédios, a tabela indica também as somas de embalagens e caixas que 

seguem para os mercados. Estes valores não são relevantes para a resolução do problema, mas é 

informação que pode ser útil para a empresa. 

Tabela 21 - Agregação dos dados processados 

 

 

Ao contrário da tabela da folha 3, esta tabela poderá necessitar do utilizador para o seu correto 

funcionamento. Se o utilizador alterar alguma informação acerca da procura anual, dos mercados, dos 

produtos, ou das unidades de conversão, a tabela dinâmica tem de ser atualizada. Para tal terá de 

recorrer à ferramenta Atualizar do Excel. Assim sendo, o utilizador certifica-se que seguem os dados 

corretos para a última folha do modelo. 

 

 

4.3.3.  Cálculo e apresentação de resultados 

A última folha do modelo está organizada em três partes. A primeira consiste numa tabela que recebe 

os dados obtidos no processamento, servindo de base para a ferramenta Solver, a segunda parte 

contém uma tabela para alterar os continentes a serem analisados no modelo e a última trata de 

apresentar os resultados obtidos. Assim, esta folha tem como objetivos calcular o custo logístico 

referente a cada entidade, definir cenários relacionados com os custos de transporte e os continentes 

a abastecer, encontrar, para o cenário em estudo, a solução ótima para a localização e o custo logístico 

total e, por fim, gerar uma representação gráfica do cenário em análise e da solução obtida. 

A primeira tabela começa por recolher a informação, introduzida na primeira folha do modelo, 

respeitante aos fornecedores e mercados. Para cada entidade, recebe a sua localização (incluindo 
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cidade, país, continente e coordenadas), o seu custo de transporte associado e o seu valor de 𝑘. De 

seguida, a tabela calcula o volume para cada entidade introduzida no modelo, ou seja, o número de 

cisternas e camiões que são transportados a partir de cada fornecedor e o número de contentores e 

camiões que seguem para cada mercado. 

Para determinar o número de cisternas e camiões provenientes dos fornecedores, o utilizador tem de, 

primeiro, introduzir a percentagem de cisternas ou camiões, por tipo de matéria-prima, adquirida a cada 

fornecedor, tal como se pode observar nas células a amarelo da tabela 22. Esta tabela recolhe a 

informação gerada na folha anterior acerca do número total de cisternas de azeite e de camiões por 

cada material de embalamento e, mais tarde, multiplica os valores encontrados pela percentagem 

introduzida. 

Tabela 22 - Parâmetros e cálculo do custo logístico de cada entidade 

 

 

De forma a obter o número de contentores e camiões, a tabela transfere da folha anterior os somatórios 

de paletes por mercado, calculados através do processamento dos dados da procura, e divide-os pela 

UC4. Deste modo, consoante o tipo de transporte para o mercado for multimodal ou apenas terrestre, 

o número de paletes é dividido por 20 ou 30, tal como se pode observar na tabela anterior. A tabela 

calcula também a percentagem do número total de contentores e camiões para cada mercado, com a 

intenção de mostrar ao utilizador o peso de cada mercado relativamente aos fluxos de saída da fábrica. 
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É relevante notar que, enquanto no processamento de dados não há necessidade de arredondar os 

valores obtidos, para esta tabela todos os valores referentes a unidades de transporte, como cisternas, 

camiões, contentores ou paletes, têm de estar arredondados por excesso à unidade. 

A distância entre cada entidade 𝑖, com as coordenadas (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), e a fábrica a ser localizada, cujas 

coordenadas são (�̅�, �̅�), é determinada através do cálculo da distância euclidiana multiplicado pela 

escala do referencial 𝑣𝑒. As coordenadas da fábrica variam de acordo com a localização ótima 

encontrada pelo Solver, mas também podem ser definidas pelo utilizador. Para o caso apresentado na 

tabela anterior foram introduzidas as coordenadas da fábrica atual da empresa. 

 𝑑𝑖 = √(�̅� − 𝑥𝑖)2 + (�̅� − 𝑦𝑖)2 × 𝑣𝑒 (21) 

A última função desta tabela é determinar o custo logístico associado a cada entidade, calculado 

através da multiplicação entre o seu volume, custo de transporte, valor de 𝑘 e distância, tal como indica 

a seguinte equação. 

 𝐶𝐿𝑖 = 𝑉𝑖 × 𝐶𝑡𝑖 × 𝑘𝑖 × 𝑑𝑖 (22) 

Os valores de 𝐶𝐿𝑖 são apresentados na última coluna da tabela, e a sua soma representa o custo total 

de transporte 𝐶𝑇.  

 𝐶𝑇 = ∑ 𝐶𝐿𝑖

𝑖∈𝐼

= ∑(𝑉𝑖 × 𝐶𝑡𝑖 × 𝑘𝑖 × 𝑑𝑖)

𝑖∈𝐼

 (23) 

A segunda tabela da presente folha concede a hipótese ao utilizador de analisar diferentes cenários 

com base na escolha dos continentes a serem abastecidos, tal como requisitado pela empresa. Além 

desta funcionalidade, como se pode observar na tabela 23, é apresentado um resumo das quantidades 

necessárias de cisternas, camiões e contentores por continente, informação que pode ser relevante 

para uma análise por parte do utilizador. 

Tabela 23 - Seleção e resumo dos continentes a analisar 

 

 

Para incluir os mercados de um determinado continente na análise, o utilizador tem de introduzir o valor 

1 na célula imediatamente à esquerda do nome do continente. Para o excluir, basta introduzir o valor 0 

e o modelo faz as alterações necessárias para corresponder com o cenário criado. 
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Assim, para o caso de o utilizador suprimir um continente da análise, o modelo elimina automaticamente 

o volume de contentores ou camiões para os respetivos mercados, o volume correspondente de 

cisternas de azeite e camiões de material de embalagem, bem como a sua representação gráfica no 

referencial do mapa-mundo. 

Após definido o cenário a analisar, o valor de 𝐶𝑇 entra na ferramenta Solver. Esta ferramenta de 

otimização tem como finalidade encontrar as coordenadas (�̅�, �̅�) da localização da fábrica que 

minimizam 𝐶𝑇.  

Para a presente exposição da fase de apresentação de resultados do modelo, os dados são referentes 

à atual fábrica da empresa, sendo que os resultados obtidos através da utilização do Solver, para cada 

cenário analisado no trabalho, serão expostos no capítulo seguinte. Assim, a figura 14 sugere a 

apresentação de resultados do modelo. 

 

Figura 14 - Apresentação de resultados do modelo 

 
Por baixo dos resultados numéricos, o modelo apresenta o mapa-mundo, que se encontra representado 

na figura 15. Este mapa contém os mercados presentes no cenário em análise, bem como os 

fornecedores e a localização ótima para a fábrica que, para este caso, foi considerada a localização 

atual. 

 
Figura 15 - Representação gráfica das entidades e da solução 

 

Devido à elevada complexidade em modelar as fronteiras entre terra e mar representadas no referencial 

e à incapacidade do método de resolução de problemas de centro de gravidade em assumir diferentes 
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parâmetros de acordo com a localização, o modelo desenvolvido apresenta uma limitação: não 

consegue variar os parâmetros associados ao tipo de transporte com base na localização da fábrica a 

encontrar. 

A solução encontrada para lidar com esta limitação passa pela criação de novos cenários que alterem 

os parâmetros logísticos de cada entidade de acordo com uma localização hipotética da fábrica. O 

utilizador tem, assim, de introduzir inicialmente um continente hipotético para a localização da fábrica, 

como mostra a figura 16, de forma a que o modelo associe automaticamente, para cada entidade, os 

seus novos parâmetros: 

 Se o continente do mercado for igual, o transporte é apenas por via terrestre e os produtos 

seguem por camião, que leva 30 paletes e tem apenas o custo de transporte terrestre; 

 Se o continente do mercado não for igual, o transporte é multimodal e os produtos seguem por 

contentor, que leva 20 paletes e tem custos de transporte terrestre e marítimo; 

 Se o continente do fornecedor for igual, o transporte é apenas por via terrestre e a matéria-

prima segue tal como na situação original; 

 Se o continente do fornecedor não for igual, o transporte é multimodal e o azeite segue também 

por cisternas, mas o material de embalagens é transportado em contentores. Neste caso, 

considera-se que a quantidade de matéria-prima transportada por cisterna ou contentor é igual 

à situação original. 

 

Figura 16 - Escolha de continente hipotético 

 
Uma vez que a empresa expressou inicialmente o seu interesse na construção do modelo com base 

nos parâmetros associados à sua fábrica atual e, mais tarde, com base em diferentes cenários, a 

solução encontrada para lidar com a limitação foi aceite. 

 

 

4.4.  Validação do modelo 

Para a validação do modelo foram utilizados dois métodos. O primeiro passa pela interpretação dos 

resultados obtidos em testes efetuados ao modelo e o segundo consiste numa comparação feita pela 

empresa entre os seus atuais custos logísticos, referentes ao transporte de matéria-prima e produtos, 

e alguns resultados obtidos pelo modelo através de dados reais. 

Inicialmente, foi feita uma análise à qualidade dos resultados gerados pelo modelo, através de vários 

testes. Foram introduzidos valores de procura para alguns mercados, de forma a testar e comparar 

manualmente o processamento de dados e a atribuição às entidades selecionadas dos devidos 
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parâmetros logísticos, nomeadamente o custo de transporte. Foi também validada a utilização da 

ferramenta Solver, com base na aprovação de resultados obtidos.  

Uma vez que todas as células de introdução de valores numéricos apenas aceitam valores positivos, 

não existe a possibilidade de haver números negativos ao longo do modelo. Por outro lado, as células 

para introduzir as coordenadas de cada entidade estão limitadas de forma a aceitar apenas pontos 

dentro do referencial criado, o que leva a que o centro de gravidade encontrado se situe também dentro 

dos limites do referencial. 

Para a validação do modelo juntamente com a empresa foram introduzidos os dados reais relativos à 

sua logística. Com base nos resultados obtidos verificou-se que a quantidade de cisternas, camiões e 

contentores transportados não varia consideravelmente em relação aos fluxos atuais. Verificou-se 

também, através da implementação de cenários reais escolhidos pela empresa, que o custo logístico 

obtido pelo modelo se encontra perto do esperado.  

 

 

4.5.  Conclusões do capítulo 

Neste capítulo foi desenvolvido um modelo de apoio à decisão que vai permitir fazer uma análise a 

várias configurações possíveis da cadeia de abastecimento da empresa Oliva. O modelo foi 

implementado numa folha de cálculo de forma a receber dados, processá-los e obter resultados. Os 

resultados, gerados através de uma ferramenta de otimização, refletem o custo total do transporte ao 

longo da cadeia da empresa e a localização da fábrica que o minimiza. Por fim, este modelo cumpre o 

objetivo pretendido de ser interativo e simples de utilizar. 
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5. Resultados e discussão 

5.1.  Introdução 

O modelo criado, tal como referido, permite analisar vários cenários de configurações da cadeia de 

abastecimento da empresa, sempre na perspetiva de apoio à decisão acerca da restruturação da 

mesma que minimize os seus custos logísticos. 

Assim sendo, ao longo deste capítulo serão analisados vários cenários (Caso 1, Caso 2 e Caso 3), 

relevantes para a resolução do problema. A análise aos vários casos tem como objetivo perceber a 

variação do custo de transporte e da melhor localização da fábrica, bem como demonstrar as 

potencialidades do modelo desenvolvido.  

Tal como foi mencionado no capítulo anterior, a empresa solicitou um estudo que não passasse pela 

exposição de informação confidencial. Deste modo, os resultados serão obtidos através de dados 

fictícios anteriormente apresentados. 

No fim do capítulo, os resultados obtidos em cada caso serão comparados, de forma a perceber qual 

a melhor configuração da cadeia da empresa e que diferença gera nos custos logísticos. 

 

 

5.2.  Caso 1 – Cenário sem custos de transporte 

Para o primeiro caso a analisar, foi considerado um cenário cujo interesse foi demonstrado inicialmente 

pela empresa. De um modo geral, foi pretendido um cenário que tivesse apenas em consideração os 

fluxos e distâncias entre as entidades da cadeia.  

Ao excluir da análise o impacto dos custos de transporte, espera-se que seja possível perceber o peso 

da localização e do fluxo gerado por cada entidade. De forma a aumentar o contexto macroscópico do 

cenário em questão, foi considerado o transporte de produto final em contentores para todos os 

mercados e o mesmo valor de 𝑘 para todas as entidades.  

Relativamente aos valores de entrada no modelo que simulam este cenário, todos respeitam a 

informação recolhida no capítulo anterior, excetuando os dados dos três parâmetros indicados. Foi 

considerado, então, um custo de transporte que não altere o resultado a otimizar, utilizando a 

propriedade do elemento neutro da multiplicação. Para os mercados, foi utilizada a unidade de 

conversão relativa ao número de paletes por contentor e, para o fator de conversão, foi introduzida a 

média do valor de 𝑘 de todas as entidades. Assim, os dados inseridos no modelo foram os seguintes: 

 𝐶𝑡 = 1 

 𝑘 = 1,15 

 𝑈𝐶4 = 20 

A localização encontrada pelo modelo, com base nestes parâmetros, está representada a azul na figura 

17. Os resultados obtidos relativamente ao custo total de transporte não se aplicam a este cenário.  
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Figura 17 - Resultados gráficos do Caso 1 

 

Como se pode verificar, a localização otimizada para a fábrica não difere consideravelmente da atual, 

distanciando-se a cerca de 130 quilómetros. De forma a analisar a localização encontrada, é 

apresentada, na figura 18, a distribuição do volume total transportado por quatro tipos de entidades: 

fornecedores de azeite, fornecedores de materiais de embalamento, mercados na Europa e mercados 

fora da Europa. 

 

Figura 18 - Distribuição do volume total transportado no Caso 1 

 

Numa primeira análise à figura anterior, é possível observar que o volume associado aos fornecedores 

é superior ao volume associado aos mercados (sensivelmente 52,5% para 47,5%). Ou seja, o volume 

total de matérias-primas é superior ao do produto. Esta situação é expetável, dado que chegam à 

fábrica cisternas de azeite e camiões de embalagens vazias, enquanto, na saída, o azeite segue dentro 

das embalagens, otimizando assim o volume transportado. 

Por outro lado, sendo que 70% da procura anual dos mercados europeus corresponde aos mercados 

de Lisboa, Porto e Madrid, é possível concluir que aproximadamente 60% dos fluxos totais de matéria-

prima e produto transportados estão associados a entidades localizadas na península ibérica. Uma vez 

que esta é uma zona de dimensão reduzida quando comparada com a dimensão do mapa, as entidades 
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responsáveis por mais de metade do fluxo apresentam-se concentradas numa pequena zona 

geográfica, como se verificou na figura 17. Assim, considerando apenas os fluxos movimentados ao 

longo da cadeia de abastecimento da empresa, é fácil perceber que a localização ótima para a fábrica 

seja dentro da península ibérica. 

Por fim, é relevante mencionar que, tendo em conta a procura analisada, a quantidade de camiões 

transportados desde os fornecedores de materiais de embalamento é superior à quantidade de 

cisternas provenientes dos fornecedores de azeite, tal como indica a figura 19. Se o problema tivesse 

em consideração o volume de garrafas PET que são produzidas na fábrica, a diferença seria maior. 

 

Figura 19 - Distribuição percentual dos fluxos de matéria-prima 

 

Um caso especial é o fornecimento de vidro, que representa cerca de 29% do volume total de matérias-

primas. O facto de ser apenas adquirido por um fornecedor, ao contrário do azeite, torna a sua 

localização um aspeto importante a ter em consideração. 

 

 

5.3.  Caso 2 – Cenário com os parâmetros logísticos atuais 

Este cenário baseou-se nos parâmetros atuais da logística da empresa. Assim, todos os valores 

introduzidos correspondem à informação recolhida no capítulo anterior. Consequentemente, para este 

caso, o custo de transporte e a UC4 são diferenciados de acordo com o tipo de transporte para os 

mercados (terrestre para os mercados europeus e multimodal para os restantes). 

Os resultados obtidos são apresentados nas figuras 20 e 21. 

 
Figura 20 - Custo total e localização ótima para o Caso 2 
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Figura 21 - Resultados gráficos do Caso 2 

 

Neste caso, a localização encontrada está ainda mais próxima da localização atual da fábrica, pois 

situa-se a apenas 20 Km. Tendo em conta a elevada dimensão do espaço em estudo, esta distância 

pode ser considerada desprezível. O mesmo se reflete na diferença dos custos totais de transporte. Tal 

como foi apresentado na figura 14 do último capítulo, os custos totais de transporte da operação atual 

ascendem a 3 365 815 €. Ora, a diferença na localização encontrada pelo modelo, para este caso, 

reflete numa poupança insignificante de 2 688 €, uma redução de aproximadamente 0,08% do valor 

inicial. Assim, conclui-se que, para o caso de existir apenas uma fábrica, a localização atual está 

otimizada face às condições atuais da empresa. 

Em termos de comparação com o caso anterior, houve duas alterações relevantes, relacionadas com 

os parâmetros anteriormente assumidos como equivalentes para todas as entidades. Assim, este caso 

fez uma maior aproximação às distâncias reais percorridas na cadeia, através da utilização do valor de 

𝑘 para cada entidade. Por outro lado, foram estabelecidos os parâmetros logísticos de cada entidade 

relacionados com o seu tipo de transporte atual. Esta última alteração reduziu para dois terços o fluxo 

expedido para os mercados europeus, uma vez que agora foi considerado um transporte por camiões 

que levam 30 paletes cada, ao invés dos contentores que apenas levam 20. Consequentemente, seria 

de esperar que a localização encontrada se afastasse da Europa para se aproximar da América do Sul, 

cujos mercados representam mais de 60% da procura total. Contudo, o custo do transporte terrestre 

na Europa, 1 € por camião por quilómetro, é bastante superior ao custo do transporte multimodal para 

os restantes mercados, onde a média é cerca de 0,47 € por contentor por quilómetro. 

Assim sendo, ao utilizar o método de centro de gravidade, o modelo tende a aproximar cada vez mais 

a localização ótima às entidades cujo custo de transporte é mais elevado e que simultaneamente geram 

mais fluxos. Desta forma, é justificável a alteração da localização ótima entre os dois casos. 

 

 

5.4.  Caso 3 – Cenário de localização de uma nova fábrica 

Na análise ao caso anterior foi possível concluir que a localização atual da fábrica está otimizada. 

Porém, sendo que não existem previsões de crescimento da procura para os mercados próximos, foram 
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analisados cenários de localização de uma nova instalação fora da Europa. Outro motivo que torna 

interessante a análise de tais cenários é o facto de ser possível encontrar fornecedores de materiais 

de embalagens localizados perto de grande parte dos mercados. 

O único inconveniente na possibilidade dos cenários de localização fora da Europa é a dificuldade em 

alterar, de forma significativa, a localização dos fornecedores de azeite, pois, salvo pequenas exceções, 

apenas a zona da Bacia Mediterrânea possui as condições necessárias para a sua produção. 

Para este caso foi, então, considerada a possibilidade de localização em São Paulo, pois é a entidade 

que apresenta o maior volume, cerca de 17% do total. Ao instalar uma fábrica junto do seu maior 

mercado, além de minimizar o transporte de materiais de embalamento, a empresa conseguiria uma 

melhor capacidade de resposta a variações na procura dos seus clientes e, por conseguinte, iria 

aumentar o seu nível de serviço. 

Sendo que a transladação da fábrica atual seria uma hipótese irreal, dada a sua proximidade à Bacia 

Mediterrânea e o seu investimento de capital associado, foi estudada a hipótese de fornecer apenas os 

mercados sul-americanos a partir desta nova instalação. Nesta situação, o azeite chegaria à fábrica 

através de um transporte multimodal, para passar pelos processos de loteamento e embalamento e, 

mais tarde, ser distribuído por transporte terrestre até aos mercados da América do Sul. 

Apesar de o azeite ser um produto que requer uma boa conservação para não perder as suas 

caraterísticas, atualmente existem as condições necessárias que garantem a segurança alimentar 

durante o seu transporte a granel por longas distâncias. Para o caso poderiam ser utilizados 

flexitanques ou isotanques, sendo que se considerou, para a presente análise, terem a mesma 

capacidade das cisternas utilizadas no transporte terrestre. 

Assim, em vez de transportar contentores com o azeite engarrafado, o azeite seria transportado a 

granel e o material de embalamento seria adquirido próximo da nova localização, o que permitiria à 

empresa otimizar o volume transportado para os mercados da América do Sul. 

Recorrendo à funcionalidade de alocação do modelo desenvolvido, utilizada para selecionar os 

continentes a serem abastecidos pela fábrica a ser localizada, a resolução deste caso foi dividida em 

dois cenários: 

 Cenário A: a localização atual da fábrica mantém-se, mas deixa de abastecer os mercados 

sul-americanos; 

 Cenário B: é instalada uma nova fábrica em São Paulo, responsável apenas pelo 

abastecimento dos mercados na América do Sul. 

Assim sendo, os cenários foram introduzidos no modelo separadamente. Nas figuras 21 e 22 são 

expostas as implementações no modelo dos cenários A e B, respetivamente. 
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Figura 22 - Criação do cenário A no modelo 

 

 

Figura 23 - Criação do cenário B no modelo 

 

Os resultados obtidos pelo modelo para os dois cenários estão apresentados nas figuras 24 e 25. 

 
Figura 24 - Custo total de transporte para o cenário A 

 
Figura 25 - Custo total de transporte para o cenário B 

 

Consequentemente, com base na soma dos custos dos dois cenários, foi possível comparar, na figura 

26, o custo total entre as duas situações. 
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Figura 26 - Comparação do caso 3 com a situação atual 

 

Tal como se pode observar na figura anterior, neste caso há uma redução dos custos totais de 

transporte, comparado com a situação atual. Em termos concretos, esta redução anual é cerca de 640 

mil €, o que representa aproximadamente 19% dos custos atuais. Assumindo que esta redução é 

inferior ao valor de investimento anual de abrir uma nova fábrica, talvez os níveis atuais de procura não 

justifiquem tal instalação. 

É importante realçar que, no cenário B, é assumido o pressuposto de que todo o material de 

embalamento é adquirido também em São Paulo. Na realidade, esta hipótese pode não ser viável para 

todos os materiais de embalamento, no caso de não existirem fornecedores nesta cidade. A 

disponibilidade e a localização dos fornecedores locais são, assim, fatores a ter em conta no custo de 

instalar uma nova fábrica. Contudo, tal como foi esclarecido pela empresa, no âmbito deste trabalho 

não se considera relevante uma averiguação destes fatores. 

Por conseguinte, este caso demonstrou que, numa situação hipotética com duas fábricas, o custo anual 

do transporte ao longo da cadeia da empresa poderá diminuir consideravelmente. Uma vez que esta 

redução não tem em conta o custo de investimento para instalar uma nova fábrica, não se pode concluir 

que esta situação conduziria a uma redução dos custos totais logísticos. 

 

 

5.5.  Cenários de crescimento da procura 

Pretende-se agora analisar a variação do custo total após um crescimento da procura. A intenção é 

tentar perceber qual seria a diferença de custos entre a situação atual (apenas uma fábrica) e o caso 

3, tendo em conta um aumento da procura anual. Para esta análise apenas foi considerada uma 

alteração nos níveis de procura dos quatro mercados do Brasil, um país com potencial de crescimento. 

Através de uma análise de sensibilidade ao modelo, serão estudados, para a situação inicial e para o 

caso 3, os resultados obtidos nos seguintes cenários: 

 Cenário de procura 1: os níveis de procura anual mantém-se; 

 Cenário de procura 2: há um aumento de 50% na procura anual dos mercados do Brasil; 
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 Cenário de procura 3: há um aumento de 100% na procura anual dos mercados do Brasil; 

 Cenário de procura 4: há um aumento de 150% na procura anual dos mercados do Brasil. 

Assim, foi dada a entrada individual de cada cenário no modelo, através da sua descrição, tal como 

sugerido na figura 27, e do cálculo dos novos valores da procura para cada cenário. Foram depois 

selecionados os cenários de procura, tal como indica a figura 28, que, em conjunto com a seleção dos 

cenários A e B do caso 3, criaram as condições necessárias para o modelo obter os resultados para 

cada situação. 

 

 

Figura 27 - Criação de cenários de procura 

 

Figura 28 - Seleção do cenário de procura pretendido 

 

Os resultados gerados pelo modelo encontram-se na tabela 24. Nela são apresentados, para cada 

cenário de procura, os custos totais de transporte das situações de ter apenas uma fábrica e de ter 

duas, a redução conseguida pela hipótese de ter duas fábricas e a respetiva redução percentual. 

Tabela 24 - Resultados e comparação de cenários de crescimento de procura 

Cenário de 
procura 

Situação 
inicial 

Caso 3 
Redução 

(𝒅) 
Redução 

percentual 

1 3 365 815 € 2 725 766 € 640 048 € 19,02% 

2 4 431 630 € 3 424 813 € 1 006 817 € 22,72% 

3 5 501 365 € 4 126 024 € 1 375 341 € 25,00% 

4 6 567 286 € 4 812 815 € 1 754 471 € 26,72% 

 

Partindo dos valores referentes aos custos totais, foi possível obter um gráfico, apresentado na figura 

29, onde 𝑑 representa a diferença de custos entre os dois casos. Tal como se pode observar na tabela 

24 e na figura 29, à medida que os níveis da procura aumentam, o valor de 𝑑 aumenta também, a uma 

taxa de crescimento constante. Isto acontece devido à linearidade dos cálculos efetuados pelo modelo. 

 



69 

 

 

Figura 29 - Variação da diferença de custos através do crescimento da procura 

 

Mais uma vez é preciso ter em conta que, tal como foi mencionado, a empresa apenas está interessada 

numa análise aos custos de transporte ao longo da sua cadeia. Assim sendo, os resultados obtidos no 

caso 3 não consideram o investimento necessário para abrir a nova fábrica. Em caso contrário, aos 

custos obtidos seria adicionado um custo fixo. Esta situação levaria a que a linha correspondente ao 

caso 3 se elevasse uniformemente, de acordo com o valor do investimento anual. 

Assumindo, de novo, que o investimento necessário para instalar uma segunda fábrica fosse superior 

à redução inicial dos custos totais de transporte, seria de esperar que a linha referente ao caso 3 fosse 

maior inicialmente e, mais tarde, se cruzasse com a linha referente aos custos da situação inicial. Seria 

a partir deste ponto de cruzamento, onde 𝑑 assume o valor zero, que a empresa estaria interessada na 

possibilidade de abrir uma nova fábrica.  

Assim sendo, a empresa deverá averiguar o custo total de investimento para instalar uma nova fábrica. 

Com base nas taxas de juro anuais e no prazo máximo para um retorno do investimento definido pela 

empresa, é possível aproximar um valor máximo de investimento anual que estaria disposta a aplicar. 

A empresa deveria, então, considerar a hipótese de abrir uma nova fábrica no momento em que 𝑑 

atingisse o valor de investimento anual determinado. 

 

 

5.6.  Conclusões do capítulo 

Neste capítulo foram analisados cenários tendo em conta dois objetivos: encontrar a localização ótima 

para a fábrica da empresa Oliva e perceber que alterações surgem, a nível de custos, alterando as 

localizações e parâmetros de algumas entidades da cadeia. Os resultados obtidos encontram-se na 

tabela 25. Esta tabela indica a localização da fábrica considerada na análise aos casos 0 (situação 

inicial) e 3. Para os casos 1 e 2, a tabela indica a localização encontrada pelo modelo. De acordo com 

cada cenário de localização de fornecedores, mercados abastecidos, custos de transporte e níveis de 
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procura anual, são apresentados os custos totais de transporte. Por fim, são expostas as diferenças de 

custos entre cada cenário e a situação atual (caso 0.1). Deste modo, é possível observar a diferença 

percentual gerada em cada situação hipotética. 

Tabela 25 - Síntese dos resultados 
 (NA – não se aplica) 

Caso 
Localização 
da fábrica 

Localização dos 
fornecedores de 

materiais de 
embalamento 

Mercados 
abastecidos 

Custos de 
transporte 

Procura 
anual 

Custo 
total de 

transporte 
Diferença 

Diferença 
percentual 

0.1 Original Original Mundo Sim Original 3 365 815 € NA NA 

0.2 Original Original Mundo Sim 

Original mais 
um aumento 
de 50% nos 
mercados 
brasileiros 

4 431 630 € 1 065 816 € 31,70% 

0.3 Original Original Mundo Sim 

Original mais 
um aumento 
de 100% nos 

mercados 
brasileiros 

5 501 365 € 2 135 550 € 63,40% 

0.4 Original Original Mundo Sim 

Original mais 
um aumento 
de 150% nos 

mercados 
brasileiros 

6 567 286 € 3 201 472 € 95,10% 

1 
130 Km da 

original 
Original Mundo Não Original NA NA NA 

2 
20 Km da 
original 

Original Mundo Sim Original 3 363 126 € -2 688 € -0,10% 

3.1 

São Paulo São Paulo América do Sul   

Original 

      

Original Original 
Mundo exceto 
América do Sul 

Sim 2 725 766 € -640 048 € -19% 

        

3.2 

São Paulo São Paulo América do Sul   Original mais 
um aumento 
de 50% nos 
mercados 
brasileiros 

      

Original Original 
Mundo exceto 
América do Sul 

Sim 3 424 813 € 58 998 € 0,9% 

        

3.3 

São Paulo São Paulo América do Sul   Original mais 
um aumento 
de 100% nos 

mercados 
brasileiros 

      

Original Original 
Mundo exceto 
América do Sul 

Sim 4 126 024 € 760 209 € 45,5% 

        

3.4 

São Paulo São Paulo América do Sul   Original mais 
um aumento 
de 150% nos 

mercados 
brasileiros 

      

Original Original 
Mundo exceto 
América do Sul 

Sim 4 812 815 € 1 447 001 € 61,1% 

        

 

Após a análise de vários cenários, foi possível verificar que o modelo de decisão funcionou tal como 

pretendido, mostrando-se fácil de utilizar e de grande utilidade futura para a empresa. Relativamente à 

sensibilidade do modelo, foi possível chegar às seguintes ilações:  

 A localização encontrada pelo modelo mostra-se robusta face a alterações à procura anual, 

considerando que os custos de transporte são idênticos para todas as entidades. Isto deve-se 

à relação entre os volumes do fluxo associado aos produtos e do fluxo das matérias-primas. À 

pequena diferença entre os dois leva a que, de um modo geral, a localização se aproxime um 

pouco mais dos fornecedores em caso de um acréscimo na procura, uma vez que este leva a 
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um aumento superior da necessidade de matérias-primas. Por outro lado, o custo total aumenta 

de forma linear, tal como seria de esperar, dada a resolução pelo método de centro de 

gravidade. 

 No caso de alterações ao custo de transporte associado a cada entidade, o resultado obtido 

para a localização ótima da fábrica sofre uma mudança considerável, especialmente se for 

apenas alterado o valor para os fornecedores ou para os mercados. Estas situações iriam atrair 

a localização para as fontes de matéria-prima ou para os pontos de procura, respetivamente. 

 Dada a reduzida possibilidade de alterar consideravelmente a localização dos mercados e dos 

fornecedores de azeite, foi observado que, com a alteração da localização de todos os 

fornecedores de materiais de embalagem, os resultados sofrem alterações relevantes. Para o 

caso de apenas se alterar a localização de um, só o fornecedor de vidro é que tem algum 

impacto na localização ótima da fábrica, dado o elevado volume necessário de camiões com 

garrafas de vidro. 
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6. Conclusões finais e propostas de desenvolvimento futuro 

Este trabalho teve como principal objetivo o desenvolvimento de um modelo de apoio à decisão de 

localização de uma instalação fabril para a empresa Oliva, com a finalidade de reduzir os custos totais 

de transporte na sua cadeia de abastecimento. 

O modelo foi desenvolvido recorrendo ao método do centro de gravidade, aplicado à resolução de 

problemas contínuos de localização. Para garantir que o modelo poderá ser utilizado pela empresa de 

uma forma simplificada, este foi implementado numa folha de cálculo em Excel. 

Quando aplicado à situação da Oliva, o modelo correspondeu ao pretendido, apoiando a análise da 

empresa à eficiência da sua cadeia de abastecimento. Após a utilização do modelo em vários cenários, 

os resultados obtidos permitiram retirar as seguintes conclusões: 

 Para as condições vigentes, a fábrica atual da empresa encontra-se próxima da solução, sendo 

possível afirmar que que a sua localização está otimizada; 

 A localização de uma segunda fábrica resultará numa redução de custos totais de transporte, 

mas não é possível garantir que, a curto prazo, haja uma redução efetiva dos custos totais; 

 Num cenário de aumento da procura em mercados externos, a diferença entre os custos de 

manter apenas a fábrica atual e os custos do caso hipotético de ter duas fábricas aumenta. 

Adicionalmente, verificou-se na análise de resultados que a localização dos fornecedores de materiais 

de embalamento (principalmente do vidro) e o custo de transporte influenciam consideravelmente o 

resultado final. Deste modo, de forma a minimizar o custo total de transporte, é necessário tem em 

conta a localização destes fornecedores e o seu custo de transporte associado. 

O modelo foi apresentado à empresa, bem como os resultados obtidos utilizando dados reais. Face 

aos resultados obtidos, em particular considerando possíveis aumentos da procura nos mercados 

externos, a Oliva poderá agora equacionar a viabilidade da abertura de uma nova unidade fabril, em 

particular quando a redução dos custos de transporte for significativa. 

Por fim, após algumas utilizações, a empresa mostrou-se satisfeita com a facilidade de funcionamento 

do modelo. Assim sendo, o modelo desenvolvido no presente trabalho cumpriu o objetivo de ser uma 

ferramenta de apoio à decisão de localização. 

Para um trabalho futuro, seria interessante fazer uma análise mais detalhada e incluir no modelo alguns 

fatores associados à localização de cada entidade, tais como, o custo de investimento para instalar 

uma fábrica, os custos de conversão ou o custo de aquisição dos materiais de embalamento. 
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8. Anexos 

8.1.  Anexo A – Etapas da produção de azeite1 

O processo de produção é detalhado de seguida. Este é o processo de produção pelo qual passa a 

grande parte do azeite comercializado hoje em dia, apesar de ainda se utilizarem métodos tradicionais, 

adotados por pequenos produtores. 

 

Colheita 

A oliveira floresce na Primavera, dando início ao crescimento do fruto a partir do quarto ano de vida, 

que amadurece desde o Verão, passando de uma cor verde para uma cor negra no fim do Outono ou 

no início do Inverno, altura em que se realiza a apanha da azeitona. Esta árvore de porte médio atinge 

a maturidade produtiva aos 10 anos, continuando a produzir frutos durante décadas, produzindo em 

média entre 40 e 60 Kg de azeitonas por ano, o que gera entre 6 a 10 litros de azeite. 

A colheita das azeitonas pode ser feita à mão, com o auxílio de varas flexíveis para bater nos ramos, 

deixando cair as azeitonas nos panos colocados no chão, ou através de meios mecânicos de vibração 

da árvore, recorrendo a máquinas adaptáveis às características do terreno e da árvore. Este é um 

processo que deve ser feito o mais rápido possível e numa altura em que o estado de maturação da 

azeitona seja o ideal, de forma a não perder as características desejadas do azeite. 

 

Transporte e receção no lagar 

A entrega das azeitonas no lagar, transportadas a granel ou em caixas, deve ser feita o mais rápido 

possível depois da sua colheita, de modo a não serem esmagadas e para evitar a ocorrência de 

oxidação ou fermentação, o que leva a uma perda das suas características pretendidas. 

 

Seleção 

Após a chegada ao lagar, as azeitonas passam por uma seleção para serem classificadas e separadas 

de acordo com a sua variedade e qualidade. Nesta fase é fundamental uma elevada exigência na 

deteção de agentes patogénicos, garantindo assim a segurança alimentar do produto final. O estado 

de maturação das azeitonas é também um critério para a sua separação. 

 

Limpeza e lavagem 

As azeitonas passam por uma corrente de ar para remover corpos estranhos, como ramos, folhas ou 

pedras. De seguida são lavadas com água corrente para eliminar impurezas. 

 

 

 

                                                           
1 Baseado em Vossen (2007). 
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Moenda 

As azeitonas seguem para um processo de trituração, onde são esmagadas com caroço por moinhos 

de martelos mecânicos, até obter uma pasta espessa. A intensidade da moagem é ajustado de acordo 

com o estado de maturação da azeitona, de forma a extrair melhor o azeite presente nos seus tecidos 

vegetais. 

 

Termobatedura 

Para aumentar o rendimento da extração do azeite, a pasta moída passa por uma termobatedeira para 

ser agitada lentamente num processo contínuo a uma temperatura controlada, nunca acima dos 30°C, 

durante aproximadamente 45 minutos. Este procedimento torna a pasta mais uniforme, facilitando a 

junção das partículas de azeite. Para preservar as caraterísticas do azeite, a sua temperatura, duração 

e velocidade de rotação das pás devem ser rigorosamente controladas. 

 

Extração 

Depois de a massa estar batida e aquecida, passa numa centrifugadora horizontal (decanter) que, por 

diferença de densidades, separa a fase líquida (azeite e águas de vegetação) da fase sólida (bagaço). 

A parte líquida extraída segue para uma centrifugadora vertical para separar o azeite das águas 

vegetais. Durante o seu funcionamento, a centrifugadora lança descargas de água para eliminar 

impurezas que podem deteriorar o sabor do azeite. 

Após a obtenção final do azeite, este é armazenado em cisternas com os cuidados necessários para 

manter a sua qualidade e o produtor envia uma amostra para os potenciais compradores. 
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8.2.  Anexo B – Distâncias e fator de conversão 

Tabela 26 - Distâncias e cálculo do valor de 𝒌 

Cidade 𝒅𝒆 𝒅𝑻𝟏 𝒅𝑴 𝒅𝑻𝟐 𝒅𝒓 𝒌  Cidade 𝒅𝒆 𝒅𝑻𝟏 𝒅𝑴 𝒅𝑻𝟐 𝒅𝒓 𝒌 

Córdova 341 435 0 0 435 1,276  Rio de Janeiro 7676 146 7873 10 8029 1,046 

Jaén 426 538 0 0 538 1,264  Salvador 6534 146 6609 10 6765 1,035 

Sevilha 328 380 0 0 380 1,160  S.Paulo 7936 146 8217 83 8446 1,064 

Sardoal 0 0 0 0 0 1,000  Bogotá 7613 146 8508 512 9166 1,204 

Beja 165 243 0 0 243 1,469  Asuncion 8706 146 11362 10 11518 1,323 

Valpaços 258 334 0 0 334 1,294  Montevideo 9430 146 9706 10 9862 1,046 

Lisboa 154 146 0 0 146 0,949  Caracas 6782 146 6499 37 6682 0,985 

Marinha Grande 115 106 0 0 106 0,919  Margarita 6360 146 6251 31 6428 1,011 

Aveiro 122 166 0 0 166 1,365  Puerto Cabello 6837 146 6597 10 6753 0,988 

Torres Novas 27,2 35 0 0 35 1,287  Shangai 12333 146 17428 10 17584 1,426 

Grândola 139 224 0 0 224 1,615  Jakarta 12367 146 13892 10 14048 1,136 

               Yokohama 13770 146 18785 10 18941 1,376 

Cape Town 8587 146 9518 10 9674 1,127  Berlim 2448 2645 0 0 2645 1,080 

Durban 8516 146 10969 10 11125 1,306  Bruxelas 1694 1902 0 0 1902 1,123 

Johanesburg 8104 146 10969 580 11695 1,443  Copenhaga 2520 2812 0 0 2812 1,116 

Cabinda 5355 268 7023 10 7301 1,363  Madrid 475 477 0 0 477 1,004 

Lobito 6159 268 7449 10 7727 1,255  Lyon 1316 1595 0 0 1595 1,212 

Luanda 5749 268 7213 10 7491 1,303  Paris  1404 1601 0 0 1601 1,140 

Namibe 6435 268 7557 10 7835 1,218  Roterdão 1895 2039 0 0 2039 1,076 

Praia 3195 146 3060 10 3216 1,006  Londres 1535 2044 0 0 2044 1,332 

S.Vicente 3018 146 2927 10 3083 1,022  Luxemburgo 1742 2017 0 0 2017 1,158 

Bissau 3259 146 3315 10 3471 1,065  Czeladź 2701 3087 0 0 3087 1,143 

Maputo 8298 146 11502 10 11658 1,405  Krosno 3000 3314 0 0 3314 1,105 

Nacala 7725 146 10807 10 10963 1,419  Strykow 2970 3074 0 0 3074 1,035 

Windoek 7312 146 8342 309 8797 1,203  Tęgoborze 2823 3244 0 0 3244 1,149 

São Tomé 4586 146 6276 10 6432 1,403  Lisboa 154 146 0 0 146 0,949 

Cidade do México 9196 146 8534 377 9057 0,985  Porto 172 232 0 0 232 1,349 

Toronto 6434 146 6049 10 6205 0,964  Bucareste 3202 3755 0 0 3755 1,173 

New York 5931 146 5457 10 5613 0,946  Moscovo 4237 4425 0 0 4425 1,044 

La Paz 8620 146 11404 458 12008 1,393  S.Petersburgo 3984 4324 0 0 4324 1,085 

Porto Alegre 8822 146 9458 10 9614 1,090 
 

Neuchatel 1680 1834 0 0 1834 1,092 
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8.3.  Anexo C – Procura anual 

Tabela 27 - Procura anual 
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Oliva Lata 200 800 800 0 7500 5800 20200 0 0 0 0 

Oliva Lata 500 5600 0 9900 12900 0 33200 0 8000 10200 7700 

Oliva Lata 700 0 8400 0 0 0 19900 0 0 17200 16900 

Oliva Lata 946 6900 6900 0 6900 6900 0 6900 6900 13700 13700 

Oliva Lata 1000 3300 7000 5300 19200 14600 52300 10000 0 9200 4600 

Oliva Lata 3784 0 6100 12200 0 6100 12200 6100 6100 12200 12200 

Oliva Lata 5000 8400 8400 0 8400 8400 0 8400 8400 0 16800 

Oliva PET 20 0 0 1500 800 800 1500 800 0 1500 1500 

Oliva PET 2000 800 800 1500 800 800 1500 800 800 1500 1500 

Oliva PET 3000 800 800 1500 800 0 1500 0 800 0 1500 

Oliva PET 5000 800 800 1500 800 800 0 800 0 1500 0 

Oliva PET 10000 0 800 1500 800 800 1500 800 800 1500 1500 

Oliva Vidro 250 (1) 10700 10700 21300 0 11700 0 11400 0 0 0 

Oliva Vidro 250 (2) 3800 0 0 0 3800 7600 0 3800 7600 7600 

Oliva Vidro 400 800 0 1500 0 0 0 800 800 1500 0 

Oliva Vidro 500 10700 0 21300 0 16200 41500 0 14300 0 0 

Oliva Vidro 750 0 24300 16700 20800 16000 56000 11100 11100 11100 6300 

Oliva Vidro 1000 0 0 0 10700 0 21300 10700 10700 0 0 

 

Tabela 27 (continuação) - Procura anual 
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Oliva Lata 200 3600 1500 1500 2700 1500 0 800 0 33800 135100 

Oliva Lata 500 7200 6100 0 0 0 6100 0 6100 63600 254300 

Oliva Lata 700 8900 16800 16800 16900 16800 16800 8400 16800 1300 5000 

Oliva Lata 946 0 0 13700 0 13700 0 27400 0 700 2700 

Oliva Lata 1000 8500 0 0 4600 1500 1500 800 1500 0 200 

Oliva Lata 3784 6100 0 12200 12200 12200 12200 0 12200 900 3700 

Oliva Lata 5000 8400 16800 16800 0 16800 16800 8400 16800 1300 5000 

Oliva PET 20 800 1500 1500 1500 1500 1500 800 1500 1200 4700 

Oliva PET 2000 800 1500 1500 0 0 1500 800 0 6700 26600 

Oliva PET 3000 0 1500 1500 1500 0 1500 0 1500 0 400 

Oliva PET 5000 0 1500 1500 0 1500 1500 800 1500 0 600 

Oliva PET 10000 0 1500 0 1500 1500 1500 0 1500 0 0 

Oliva Vidro 250 (1) 11300 21300 21300 21600 0 21300 10700 21300 52100 208400 

Oliva Vidro 250 (2) 3800 0 0 7600 7600 0 3800 7600 0 0 

Oliva Vidro 400 0 1500 1500 1500 1500 0 0 0 8300 33000 

Oliva Vidro 500 13700 21300 0 0 21300 21300 31100 0 284800 1139000 

Oliva Vidro 750 9500 0 3000 6300 3000 8000 13100 3000 1000 4000 

Oliva Vidro 1000 10700 21300 21300 0 21300 0 10700 21300 1600 6400 
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Tabela 27 (continuação) - Procura anual 
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Oliva Lata 200 101300 405300 1200 0 800 1200 1500 0 1500 800 

Oliva Lata 500 190700 762900 3700 0 3000 0 6100 0 6100 0 

Oliva Lata 700 3800 15100 8400 16800 8400 8400 16800 8400 0 8400 

Oliva Lata 946 2100 8200 6900 13700 6900 6900 13700 6900 13700 6900 

Oliva Lata 1000 0 600 0 1500 0 800 0 800 1500 800 

Oliva Lata 3784 2700 11000 6100 12200 0 6100 12200 6100 12200 0 

Oliva Lata 5000 3800 15100 8400 16800 8400 8400 16800 8400 16800 0 

Oliva PET 20 3500 14000 0 1500 0 800 0 800 1500 800 

Oliva PET 2000 19900 79800 0 1500 800 0 1500 800 0 2100 

Oliva PET 3000 0 1100 800 0 0 0 1500 800 0 800 

Oliva PET 5000 0 1700 0 0 800 800 0 0 1500 800 

Oliva PET 10000 0 0 800 0 0 800 1500 800 1500 800 

Oliva Vidro 250 (1) 156300 625400 11400 21300 10700 10700 0 10700 32900 0 

Oliva Vidro 250 (2) 0 0 3800 0 3800 3800 0 3800 0 3800 

Oliva Vidro 400 24700 98900 0 1500 800 0 1500 0 1500 800 

Oliva Vidro 500 854300 3417100 20500 0 0 17800 21300 10700 61600 11000 

Oliva Vidro 750 3000 11900 19500 3000 1500 10300 0 0 31200 8100 

Oliva Vidro 1000 4800 19200 10700 0 0 10700 0 10700 0 0 

 

Tabela 27 (continuação) - Procura anual 

 

Y
o

k
o

h
a
m

a
 

B
e
rl

im
 

B
ru

x
e
la

s
 

C
o

p
e

n
h

a
g

a
 

M
a

d
ri

d
 

L
y

o
n

 

P
a
ri

s
  

R
o

te
rd

ã
o

 

L
o

n
d

re
s
 

L
u

x
e
m

b
u

rg
o

 

Oliva Lata 200 0 800 0 1500 1500 1500 800 1500 0 0 

Oliva Lata 500 3000 0 6100 0 0 0 0 0 6100 3000 

Oliva Lata 700 0 0 16800 0 16800 16800 8400 16800 0 8400 

Oliva Lata 946 6900 6900 13700 13700 0 13700 0 13700 13700 0 

Oliva Lata 1000 800 800 0 1500 1500 1500 800 0 1500 800 

Oliva Lata 3784 6100 6100 0 12200 12200 12200 6100 12200 12200 6100 

Oliva Lata 5000 8400 8400 16800 16800 0 0 8400 0 0 8400 

Oliva PET 20 800 800 1500 0 0 1500 800 1500 1500 0 

Oliva PET 2000 6100 0 1500 0 1500 0 800 1500 1500 0 

Oliva PET 3000 800 800 0 0 1500 0 0 0 1500 800 

Oliva PET 5000 0 800 0 1500 1500 1500 800 0 0 800 

Oliva PET 10000 800 800 1500 1500 0 1500 0 1500 1500 800 

Oliva Vidro 250 (1) 12000 0 21300 0 21300 0 0 21300 21300 10700 

Oliva Vidro 250 (2) 0 3800 7600 0 7600 7600 3800 7600 0 3800 

Oliva Vidro 400 800 0 1500 1500 1500 1500 800 1500 1500 0 

Oliva Vidro 500 0 10800 0 21300 0 21300 0 0 21300 0 

Oliva Vidro 750 6400 1600 3000 3000 3000 0 136900 3000 3000 1500 

Oliva Vidro 1000 10700 10700 0 21300 21300 21300 10700 21300 0 10700 
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Tabela 27 (continuação) - Procura anual 
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Oliva Lata 200 0 800 800 800 1100 1100 1500 1500 800 800 

Oliva Lata 500 3000 0 0 0 0 6100 6100 6100 0 0 

Oliva Lata 700 8400 8400 8400 8400 0 16800 0 0 0 0 

Oliva Lata 946 0 6900 6900 6900 13700 0 13700 13700 6900 6900 

Oliva Lata 1000 800 0 0 800 0 0 1500 1500 800 800 

Oliva Lata 3784 0 6100 6100 0 12200 0 0 12200 6100 6100 

Oliva Lata 5000 8400 8400 8400 8400 25100 25100 16800 0 0 0 

Oliva PET 20 800 0 800 0 8700 8700 0 0 800 800 

Oliva PET 2000 800 800 800 800 419600 419600 1500 1500 800 800 

Oliva PET 3000 0 0 800 800 326900 326900 1500 1500 800 0 

Oliva PET 5000 800 800 0 0 61500 61500 0 1500 800 800 

Oliva PET 10000 800 800 0 800 1100 1100 1500 0 0 800 

Oliva Vidro 250 (1) 0 0 10700 10700 80400 80400 21300 25200 0 0 

Oliva Vidro 250 (2) 3800 3800 0 0 0 7600 0 0 3800 3800 

Oliva Vidro 400 0 800 800 800 800 800 1500 1500 800 800 

Oliva Vidro 500 0 0 0 0 78100 78100 21300 0 16800 10700 

Oliva Vidro 750 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 

Oliva Vidro 1000 0 10700 0 10700 426000 426000 0 21300 10700 10700 

 

 


