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1. Resumo 
O trabalho que agora se apresenta é o relatório do estágio efectuado para a cadeira de 

Dissertação em Mestrado de Engenharia Química, realizado na Robbialac entre Março e 

Agosto de 2007. 

O estágio foi inicialmente configurado para abranger as seguintes áreas: 

− Serviço de Apoio ao Cliente 

o Analisar o processo “Order to Invoice” 

− Planeamento da Procura e da Produção 

o Analisar o processo de estimativa de vendas 

o Participar na implementação do novo processo de geração de estimativas 

de vendas 

− Logística 

o Analisar o modelo de distribuição actual 

 

O plano inicial de estágio foi adaptado às necessidades da empresa, tendo sido dada 

particular atenção à análise dos motivos das rupturas de stock e o desenvolvimento de 

uma metodologia para acompanhamento e monitorização da situação das rupturas. 

Neste contexto, foi implementado um novo método de controlo do volume de tinta em 

ruptura iniciando-se, simultaneamente, a análise sistemática dos motivos de ruptura de 

stock.  

 

Os primeiros dados referentes a este projecto foram recolhidos em Abril. Até Agosto, 

verificou-se que o volume de tintas em ruptura teve uma grande oscilação, tendo sido de 

11947 L de tinta em Abril e 150224 L de tinta em Agosto, o que corresponde 

respectivamente a 1,25% e 10,70% da produção mensal. Ao analisar estes dados, 

verificou-se que os dois motivos principais que estão na sua origem são:  “3 – 

Incapacidade de Produção” e “4 – Erro de Planeamento”. 

 

Face à análise efectuada, sugerem-se medidas no sentido da diminuição do volume de 

rupturas como sejam: Alteração do modelo de “Forecast” vigente; Integração de novos 

dados no processo de planeamento; Adequação de tamanho de lotes de fabrico. 
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2. Introdução 

2.1 Gestão de Stock 

 
A constituição de stocks surge da impossibilidade de controlar na totalidade o 

fornecimento, da parte de fornecedores, e a entrega aos clientes dos produtos que 

necessitam (Gonçalves, 2002). Entre os factores que podem influenciar os 

intervenientes na cadeia logística encontram-se o factor tempo, o factor incerteza  e o 

factor económico (Tersine, 1988). 

 

O factor tempo engloba o tempo que decorre entre a produção de um produto e a sua 

entrega ao cliente final. Este é, do ponto de vista do cliente, um factor crítico, na medida 

em que, cada vez mais, o cliente está menos disposto a esperar algum tempo para 

receber o produto pretendido. De facto, o cliente, tal como tem mais mobilidade para se 

deslocar a um ponto de venda que o satisfaça, imediatamente ou num prazo razoável, 

também espera das organizações a mesma flexibilidade de entrega do produto 

pretendido. Este é um dos factores que, aliado à qualidade do produto, mais influência 

tem na reputação de uma organização, tendo um óbvio impacto nas vendas. A existência 

de stocks implica um impacto directo na diminuição do tempo de entrega do produto, 

aumentando assim o nível de serviço da organização. 

 

A existência de stocks surge também como forma de combater a incerteza, quer na 

procura, quer no fornecimento, que poderão ser devidas a erros de previsão de consumo, 

a atrasos de produção/compras ou, ainda, a algum acontecimento imprevisto como, por 

exemplo, a avaria de equipamentos (Gonçalves, 2002) 

 

O factor económico permite às organizações tirar partido da redução de custos fixos, 

como o custo de set-up do equipamento ou o custo de transporte, ao produzir/comprar 

produtos de acordo com a Quantidade Económica de Encomenda. Em alguns casos, a 

compra de uma grande quantidade de material possibilita ao comprador o acesso a 

maiores descontos, fazendo assim baixar o preço unitário médio.  

 

A existência de stocks, factor que representa um custo acrescido para a organização, 

pode esconder algumas ineficiências da mesma, como por exemplo, um mau 

planeamento, a existência de tempos de set-up elevados, a falta de qualificação dos 
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fornecedores ou um layout  fabril inadequado. Estes problemas, se não forem detectados 

em devido tempo, irão tornar-se evidentes, e mesmo críticos, no caso de haver uma 

diminuição dos stocks (Miranda Reis, 2006). 

 

Por todas as razões apontadas, a gestão eficaz de stocks em qualquer operação é 

obrigatória, por forma a melhorar a produtividade e reduzir os custos. 

 

O objectivo da gestão de stocks é assegurar a quantidade necessária de matérias-primas, 

consumíveis, e produto acabado no ponto certo, na hora certa, com a qualidade desejada 

e ao menor custo. Os custos de stock são os parâmetros económicos básicos em 

qualquer modelo de decisão, sendo os mais relevantes (Heizer e Render, 2004): 

 

• Custo de Encomenda – Inclui todos os custos administrativos gastos durante o 

processo de encomenda de um produto ao fornecedor; 

• Custo de Fabrico – Inclui os custos aplicados directa ou indirectamente no 

fabrico do material; 

• Custo do Material – Inclui o custo de fabrico/encomenda imputado ao material e 

os custos de consumíveis ou embalagens a ele associados; 

• Custo de Posse – Inclui todos os custos inerentes à posse do material como, por 

exemplo, custo de seguros, de armazenagem, taxas. 

 

Os stocks podem ser classificados, como mostra a Figura 1, de modo a que o seu 

controlo e gestão sejam mais eficientes. 
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Figura 1 - Formas de classificar os stocks (Miranda Reis, 2006) 

 
Tipicamente, para uma gestão mais exacta de stock, as organizações analisam-no com 

base numa mistura das formas de classificação, como as apresentadas na Figura 1. É 

aliás comum que se proceda à análise ABC, quer ao stock de matérias-primas, quer ao 

stock de produto acabado. 

 

A análise ABC divide o stock em três categorias de acordo com dados de venda anual, 

no caso dos produtos acabados ou, no caso das matérias-primas, com base em dados 

anuais de compras. Constata-se que, em geral, existe um número pequeno de produtos 

que contribuem para uma grande percentagem do volume de vendas (Artigos A) ao 

passo que um grande número de produtos contribui com uma pequena fatia para a 

facturação anual (Artigos C) (Gonçalves, 2002). Este é o princípio de Pareto aplicado à 

gestão de stocks, segundo o qual, tipicamente, 20% dos produtos correspondem a 80% 

do volume de vendas. 

 

A implementação de uma análise ABC à gestão de stocks permite o desenvolvimento de 

políticas de gestão diferenciadas, com vista à melhoria global do nível de serviço. Por 

exemplo: 

• Inventário mais rigoroso dos produtos A – para além do inventário anual, 

introdução de inventários a meio do ano que permitem um conhecimento exacto 

do stock existente, com consequências óbvias ao nível do planeamento; 

• Previsão mais cuidadosa das necessidades de produtos A 
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• Criação de relações mais estreitas com fornecedores de produtos A – ao 

desenvolver as relações com os fornecedores, o comprador tende a conseguir 

mais facilmente gerir as suas expectativas e necessidades, contribuindo para 

alcançar um nível de serviço superior. 

 

2.2 Modelos de Gestão de Stock 

 

Os modelos de gestão de stock podem dividir-se em duas grandes áreas de acordo com 

o tipo de consumo, como se mostra de seguida (Miranda Reis, 2006): 

• Consumo Independente – O consumo de um determinado material/artigo não é 

influenciado pelo consumo de qualquer outro; 

• Consumo Dependente – O consumo de um material/artigo está dependente do 

consumo de outro. 

 

2.2.1 Modelos para Consumo Independente 
 

Apresentam-se de seguida os principais modelos de gestão de stock para materiais de 

consumo independente: modelo da Quantidade Económica de Encomenda, modelo da 

Quantidade de Ordem de Fabrico, modelo de desconto de Quantidade e os modelos 

Probabilísticos. 

 

 

Modelo da Quantidade Económica de Encomenda (QEE) 

 

Este é um dos modelos mais antigos usados na gestão de stocks e baseia-se nos 

seguintes pressupostos: 

• O consumo é conhecido e constante; 

• O prazo de entrega pelo fornecedor é conhecido e constante; 

• O pedido de compra é satisfeito numa única entrega e num só momento; 

• Não existem descontos de quantidade; 

• Apenas considera como custos variáveis os custos de posse e os custos de 

encomenda; 

• Ao colocar as encomendas atempadamente evitam-se totalmente as rupturas. 
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De acordo com os pressupostos anteriores, os custos de encomenda e os custos de posse 

são os custos significativos na análise da Quantidade Económica de Encomenda uma 

vez que todos os restantes, nomeadamente o custo do stock, são constantes. Assim, a 

QEE é a quantidade para a qual a soma do custo de posse e do custo de encomenda 

atinge o valor mínimo (Gonçalves, 2002). 

 

Modelo da Quantidade de Ordem de Fabrico (QOF) 

 

Os pressupostos do modelo da Quantidade de Ordem de Fabrico são os mesmos do 

modelo da QEE exceptuando o terceiro, passando o QOF a permitir a recepção de 

encomendas em mais de uma entrega. 

 

Comparativamente ao modelo da Quantidade Económica de Encomenda, o presente 

modelo apresenta as vantagens de poder receber as encomendas faseadamente e de 

prever o consumo de produtos à medida que estes são produzidos, resultando num 

menor custo de posse (Gonçalves, 2002). 

 

Modelo de Desconto de Quantidade  

 

O modelo de Desconto de Quantidade baseia-se no QEE, incrementando na função 

deste último uma parcela que corresponde ao preço do produto acabado, ou  

da matéria-prima, visto que este não se mantém constante (Gonçalves, 2002). 

 

Modelos Probabilísticos 

 

Os modelos probabilísticos apresentam como grande vantagem, quando comparados 

com os anteriores, o facto de a procura poder ser variável. Não sendo conhecida, a 

procura poderá ser descrita através de uma função de distribuição probabilística. Os 

restantes pressupostos da QEE são mantidos para os modelos probabilísticos. 

 

Introduzem-se nos modelos probabilísticos as noções de “Nível de Serviço”, que 

corresponde a “1 - Probabilidade de ruptura de stock”, e de “Stock de Segurança”, que 

não é mais que um stock para evitar que o produto entre em ruptura. De notar que para 

atingir níveis de serviço muito altos, o stock da organização tenderá para valores 
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exorbitantes. Relativamente ao stock de segurança, é de realçar que quanto maior este 

for mais elevado será o ponto de encomenda e mais elevado será o custo de stock 

(Gonçalves, 2002). 

 

2.2.2 Modelos para Consumo Dependente 
 

Este modelo é utilizado em praticamente todas as indústrias transformadoras em que, 

para cada unidade de produto final, é possível definir imediatamente, com precisão, a 

quantidade de materiais/ componentes/ subconjuntos necessários para a sua fabricação. 

É o caso típico da indústria automóvel, mas também de electrodomésticos, electrónica, 

equipamentos, etc.. 

 

Neste tipo de indústria, a gestão dos stocks dos materiais necessários à produção segue 

este tipo de modelo, que se confunde com o método MRP – Materials Requirements 

Planning. Este modelo foi criado nos Estados Unidos no final dos anos 60 e início dos 

anos 70. O seu objectivo é auxiliar na excução da produção, determinando as 

necessidades de materiais conforme a estrutura dos produtos que se deseja produzir, os 

tempos de resposta (lead times) e as quantidades em stock (Mesquita e Santoro, 2004). 

 

A aplicação dos modelos de gestão de stock para materiais com consumos dependentes, 

requer que estejam disponíveis as seguintes informações (Heizer e Render, 2004): 

• Plano Mestre de Produção (Materials Planning Schedule - MPS) – Indica o que 

deve ser produzido e quando; 

• Lista de Materiais (Bill of Materials - BOM) – Materiais, componentes e 

especificações para cada produto final; 

• Stock – Quantidade de cada material/ componente existente em stock; 

• Encomendas – Encomendas de materiais já colocadas nos fornecedores, mas 

ainda não entregues; 

• Prazos de Entrega – Quer dos fornecedores, quer da produção,  

 

O Plano Mestre de Produção desagrega o Plano Agregado de Produção – que diz o que 

deve ser produzido num espaço temporal mais alargado, por exemplo, um trimestre – e 

permite a definição imediata de materiais e das quantidades necessárias de matéria-

prima e de capacidade para alcançar o objectivo estipulado no plano. 
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Tal é possível uma vez que, para a análise às matérias-primas, se recorre à Lista de 

Materiais Esta consiste na desagregação do produto acabado em todos os componentes 

necessários à sua produção. Juntamente com a informação sobre os prazos de entrega 

dos materiais, a lista de materiais permite que o MPS despolete as necessidades de 

produção de produtos intermédios de acordo com a data pretendida para a conclusão do 

produto acabado. 

 

O MRP apresenta como principais benefícios, em relação aos outros métodos de gestão 

de stocks, os seguintes. 

• Permite uma resposta rápida às alterações da procura 

• Contribui para assegurar o cumprimento dos prazos de entrega, o que se traduz 

numa maior satisfação do cliente 

• Potencia um melhor aproveitamento dos equipamentos e da mão-de-obra 

• Permite a redução dos níveis de stock sem que isso implique uma redução no 

nível de serviço 

 

A segunda geração de MRP, denominada MRPII – Manufactoring Resources Planning 

(Spreadbury, 1994), desenvolvida na década de 80, passou a incorporar, para além das 

necessidades de materiais, análises de restrições de capacidade das fábricas e recursos 

financeiros de empresas. Os sistemas MRPII evoluiram, na década de 90 para os 

sistemas integrados de gestão empresarial conhecidos como ERP - Enterprise 

Resources Planning, e.g. SAP (SAP, 2007). Estes sistemas têm por objectivo integrar 

toda a base de dados da empresa numa única base de dados, utilizando uma arquitectura 

cliente – servidor. Devido á sua abrangência, que se estende por diversas áreas da 

empresa (e.g. Financeira, Produção, Manutenção, Vendas) e consequente complexidade, 

como é o caso dos programas SAP (SAP, 2007). Estes sistemas são constituídos por 

módulos que, integrados, compõem o sistema de gestão empresarial (Market 

Reserach.com, 2007; Mesquita e Santoro, 2004).  

 

2.3 Previsão da procura 

 
Para que o MRP alcance todo o seu potencial, é necessário que a organização tenha uma 

previsão o mais exacta possível sobre a procura dos produtos que fabrica – o que é 

difícil de conseguir. Assim, a previsão da procura futura é um passo crítico para que o 
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planeamento da produção seja o mais correcto possível (produzir-se apenas o necessário 

e na altura correcta) de modo a evitar quer rupturas de stock, quer aumentos excessivos 

de stock de produto acabado (Abernathy et al., 2000) 

 

Existem vários modelos de previsão que são usados nas organizações, podendo agrupá-

los em dois grandes grupos: Modelos Subjectivos e Modelos Quantitativos (Gonçalves, 

2002). 

 

2.3.1 Modelos Subjectivos 
 

Os modelos subjectivos são utilizados, usualmente, para previsões de maior espaço 

temporal. Recorre-se a este tipo de modelos de previsão sempre que não existem dados 

históricos, ou quando os dados existentes não são representativos do futuro. Baseiam-se 

fundamentalmente na opinião de peritos e em estudos de mercados, podendo tomar a 

forma de questionários, painéis de consumidores, etc.  

 

2.3.2 Modelos Quantitativos 
 

Os modelos de previsão quantitativos baseiam-se em dados históricos da procura. Neste 

caso, pretende-se detectar padrões de consumo no passado extrapolando-os para o 

futuro. Os modelos quantitativos podem ser divididos em dois sub-grupos que são: 

• Modelos Causais – Tentam estabelecer uma relação causal entre a procura e 

algum indicador. Conhecida a relação causal procede-se então à previsão da 

procura futura com apoio nesse indicador. 

• Modelos de Séries Temporais – Estes modelos baseiam as suas previsões em 

dados históricos, dados esses que podem ser o resultado de um conjunto de 

vários elementos, como a sazonalidade, a tendência, etc. O objectivo destes 

métodos é o de identificar e caracterizar os vários elementos da série para assim 

poder prever a procura futura. 

 

Para a gestão de stocks, a previsão da procura futura recorre fundamentalmente a 

métodos quantitativos baseados em séries temporais (Murteira et al., 1993). 
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2.4 Planeamento da produção 

 

Ao nível do planeamento da produção, este pode ser realizado tendo como base o MPS. 

Dependendo do tipo e das especificidades de cada negócio, o MPS usa como política de 

planeamento uma das três políticas que se identificam adiante (Heizer e Render, 2004; 

Miranda Reis, 2006): 

• Make-to-Order – O planeamento da produção é realizado após a chegada de uma 

encomenda firme (e.g. Tipografia); 

• Assemble-to-Order – A produção é modular e os módulos a introduzir em cada 

produto são dependentes de uma encomenda ou de previsões de vendas (e.g. 

Fábrica de Automóveis); 

• Make-to-Stock – O planeamento da produção é independente da existência de 

encomendas firmes (e.g. Fábrica de Papel). 

 

De acordo o tipo de planeamento de produção a que se aplica o MPS, este irá actuar 

com base em dados de diferentes fases do processo produtivo. Assim, no caso de  

Make-to-Order, o MPS irá actuar no início do processo, uma vez que este é despoletado 

pela encomenda firme. Quando o tipo de planeamento de produção é o de Assemble-to-

Order, a acção do MPS incidirá a meio do processo produtivo ao identificar que 

módulos serão utilizados para o fabrico de um determinado produto. Neste processo, 

toda a produção anterior à junção dos módulos (fabrico dos módulos) funciona na óptica 

de Make-to-Stock. Por fim, o tipo de planeamento Make-to-Stock apenas recebe o input 

do MPS no fim do processo na medida em que o seu objectivo é o de manter o stock de 

acordo com os níveis pré-estabelecidos (Vollmann et al., 1997). 

 

Ao nível do conhecimento da procura este é tanto menor quanto mais próximo o 

processo se enquadrar como Make to Stock. Enquanto não é exigido um alto 

conhecimento da procura nas produções do tipo Make-to-Order, uma vez que se sabe 

especificamente quem vai comprar o material, já nas produções do tipo Make-to-Stock é 

crítico todo o processo de previsão da procura para evitar a armazenagem de stocks 

desnecessários de produto acabado. 
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3. Caracterização geral da Robbialac e 
respectivos produtos 

 

3.1 A empresa 

 

A Robbialac é uma empresa do ramo de tintas e vernizes (Robbialac, 2007), 

propriedade do Grupo Materis Paints, de capitais franceses. O Grupo é líder na Europa 

do Sul no mercado das tintas decorativas, sendo o quarta a nível europeu. Em 2005 

atingiu um volume de facturação de 645 M€. A nível nacional, a Robbialac possui uma 

quota no mercado de tintas e vernizes de 20%, com uma de facturação de 60 M€, em 

2006. O mercado nacional é liderado pela CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A., 

que detinha, em 2005, cerca de 29% de quota de mercado. A produção da Robbialac em 

2006 foi de 11,7 Milhões de Litros que correspondem a 2020 lotes de Tinta (Bento et al. 

s/d). 

 

A nível nacional o tecido empresarial é constituído por 182 empresas, das quais cerca de 

80% são pequenas e médias empresas (dados INE 2000). Porém, são as restantes 20% 

das empresas responsáveis por mais de 84% do volume de negócios nacional neste 

sector.  

 

O relativamente baixo investimento inicial para a construção de uma fábrica de tintas e 

a simplicidade do processo de produção são os factores mais importantes que levam à 

existência de um número considerável de fábricas de pequena/média dimensão. De 

facto, é ao nível logístico que existem mais dificuldades numa fábrica de tintas e 

vernizes uma vez que mesmo uma pequena fábrica chega a produzir uma grande 

variedade de SKU’s - Stock Keeping Unit  - (IGAOT, 2004). 

 

A indústria das tintas inclui, a nível produtivo, a mistura de pigmentos, solventes e 

ligantes em tintas e outros revestimentos como estanhados, vernizes, lacas e produtos 

hidrófobos para aplicação directa em cimento ou barro, e a produção de outros produtos 

associados na aplicação de tintas como os diluentes (US Census Burau, 2007). Ao nível 

de comercialização, divide-se em tintas para construção civil/decoração, repintura 

automóvel, uso industrial e para mercados específicos como o da protecção  
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anti-corrosão. Ao nível do tipo de produção, as tintas podem ser classificadas em tintas 

de base aquosa, tintas de solvente (base não aquosa), tintas em pó e vernizes, sendo que 

as duas últimas não são produzidas nem comercializadas pela Robbialac.  

 

Em Portugal a Robbialac possui ou detém a representação das Tintas VIP, Viero, 

Hammerite e Cuprinol, que se posicionam, em relação aos concorrentes de acordo com 

a Figura 2. 

 
Figura 2 – Posicionamento das Tintas Robbialac vs concorrência (Robbialac, Departamento de 
Marketing) 

 

 

3.2 Caracterização das tintas com base na utilização 
final  

Tintas para construção civil/decorativas 

 

Esta gama abrange todas as tintas e vernizes destinadas ao uso profissional ou DIY (Do 

It Yourself). Estes produtos são usualmente aplicados durante a construção ou reparação 

de estruturas na construção civil, na decoração de paredes, portas, janelas, etc (Bento et 

al., s/d). A produção de tintas para este tipo de produtos funciona, na sua grande 

maioria, segundo a lógica Make to Stock. 
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Tintas para Indústria 

 

Servem para todas as aplicações de tinta realizadas sobre qualquer produto industrial 

passível de ser pintado durante o seu processo de produção ou manutenção (Bento et al., 

s/d). Na sua maioria são produtos de base de solvente e a sua produção tende a ser feita 

numa lógica Make to Order. Exemplo de superfícies onde se utiliza esta gama de 

produtos são: 

• Máquinas agrícolas e veículos industriais 

• Máquinas industriais 

• Veículos de transporte 

 

Tintas de Repintura Automóvel 

 

Esta gama de produtos consiste nas tintas aplicadas sobre carroçarias de automóveis. 

Não existe a produção desta gama de tintas em Portugal, pelo que todo o seu consumo 

provém de importação. 

 

3.3 Caracterização das tintas com base na natureza da 
tinta 

Tintas de Base Aquosa 

 

Neste tipo de tintas o solvente usado é a água. Este solvente dilui a base sólida 

acompanhado por um ligante específico. Para a sua utilização é necessário uma diluição 

aquando da aplicação pelo consumidor. 

 

Como o solvente é a água, durante a secagem da tinta, após utilização, apenas a água se 

evapora não libertando para o meio ambiente substâncias nocivas (Bento et al., s/d). 

Como características de produção destaca-se a facilidades de serem utilizados 

equipamentos e automatismos que facilitam a sua produção em grandes quantidades. O 

maior consumidor desta produção é a indústria da construção civil (IGAOT, 2004) 
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Tintas de Base de Solvente 

 

Neste tipo de tintas os solventes utilizados são de vários tipos. Consoante a percentagem 

de solvente presente na sua composição, as tintas de solvente podem ser classificadas 

de: 

• Altos sólidos – 70% de composição sólida, 30% de solvente 

• Médios sólidos – composição em parte iguais de sólidos e solventes 

• Baixos sólidos – fraca composição sólida e elevada composição de solventes 

 

Dado o solvente neste tipo de tintas não ser a água, durante a secagem são libertadas 

substâncias nocivas para o meio-ambiente (COV’s) que têm sido alvo de um rigoroso 

controlo ao nível legislativo (Bento et al., s/d). Associando a este factor, o factor escala 

por parte da Materis Paints, toda a produção de vernizes e tintas à base de solvente será 

feita, a partir de 2008, em regime de outsorcing. 

 

Tintas em pó 

 

Este tipo de tinta é 100% sólida, sendo o seu processo de produção mais complexo, 

nomeadamente na sua fase final, por passar por uma agressiva etapa de secagem muito 

agressiva. 

 

Tendencialmente, na aplicação destas tintas não existem desperdícios uma vez que 

todos os resíduos de pó que se perdem são recuperados e re-apliacados. Não apresenta 

também, qualquer efeito nefasto sobre o ambiente. 

 

A especificidade destas tintas, e da sua aplicação, faz com que estas não se consigam 

posicionar numa lógica de DIY, por ser necessário equipamentos e formação técnica 

que o consumidor comum não domina (Bento et al., s/d). 

 

3.4 Processo de fabrico 
 
O processo de fabrico é idêntico para tintas de base aquosa e tintas de base solvente, 

apenas diferindo no facto de nas tintas de base aquosa a mistura e a dispersão podem ser 

realizadas em simultâneo enquanto que nas tintas de base solvente correspondem 
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sempre a duas operações independentes. O processo produtivo envolve seis passos 

básicos que se descrevem de seguida (IGAOT, 2004): 

1. Pesagem e doseamento das matérias-primas. Dependendo da tinta que se fabrica, 

esta operação pode ser feita manual ou automaticamente; 

2. Mistura das resinas, diluentes, aditivos e, posteriormente, pigmentos; 

3. Dispersão – processo de separação dos aglomerados de partículas de pigmentos 

e de cargas formados durante o processo de mistura; 

4. Diluição e afinação da cor; 

5. Filtração; 

6. Enchimento, rotulagem, armazenagem e expedição. 
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4. Descrição geral das áreas do estágio 
 

O presente trabalho foi realizado no âmbito da cadeira de Dissertação de Mestrado em 

Engenharia Química, realizado na empresa Tintas Robbialac SA, no período de 6 de 

Março a 6 de Setembro de 2007, no Departamento de Logística, Planeamento e Serviço 

ao Cliente. 

 

O trabalho efectuado teve por base o plano de estágio que se apresenta em anexo, 

englobando, inicialmente, as áreas de Serviço ao Cliente, Planeamento da Procura e de 

Produção e Logística. Por circunstâncias de negócio e adequação a uma necessidade da 

Robbialac, não se efectuou o estágio na área de Logística, acabando o estágio por 

decorrer na área de Planeamento da Procura e da Produção, mais precisamente na parte 

de controlo e análise de rupturas de stock.  

 

Porém, paralelamente ao plano de estágio delineado inicialmente, foi ainda realizado 

um estudo de redimensionamento de um centro de produção, que se remete para anexo 

por questões de confidencialidade. 

 

4.1 Serviço ao Cliente 
 

A área de Serviço ao Cliente (SAC), tal como agora funciona, foi criada em Março de 

2007, pelo que, aquando do período de estágio, ainda se encontrava num processo de 

adaptação às novas funções e cultura de serviço. De seguida (Figura 3) apresenta-se o 

processo geral do SAC e a evolução dos processos para os agora existentes. 

 



 20 

 
Figura 3 - Processo Order to Invoice (Robbialac, Departamento de Serviço ao Cliente) 

 

A Figura 3 mostra todo o processo de Order to Invoice sob a responsabilidade do SAC. 

O processo inicia-se com a chegada do “Pedido” do cliente, decorrendo paralelamente à 

sua introdução no sistema a verificação das condições de venda – preços e descontos 

acordados com o cliente. A inserção das cotações cliente-produto é feita a priori, i.e. 

antes da introdução do Pedido no sistema. Após o Picking, Expedição e Entrega, da 

responsabilidade da área de Logística, o processo retorna ao SAC para que este faça a 

facturação dos produtos ao cliente. As regularizações de facturas e a gestão de 

Reclamações, são feitas também pelo SAC.  

 

Anteriormente o processo encontrava-se distribuído por duas equipas de departamentos 

diferentes, uma responsável pela gestão dos pedidos, picking e entrega, e a outra por 

toda a parte do processo respeitante a preços e facturas. Assim, o cliente (ou o vendedor 

a ele destinado) necessitava sempre de entrar em contacto com mais de uma pessoa ao 

longo do processo – no mínimo uma para efectuar o pedido e outra para a entrega das 

cotações de preços – partindo do pressuposto que não havia necessidade de proceder à 

regularização da factura. A grande alteração na metodologia de gestão do processo 

Order to Invoice foi a introdução de um ponto de contacto único, que trata de todo o 

processo com o cliente desde o pedido até uma eventual regularização de factura. 

 

Com a integração de todo o processo pretendeu-se ter um melhor conhecimento do 

cliente e minimizar os erros, reunindo numa única entidade a “causa e o efeito” (ex. se o 
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interlocutor do SAC se enganar no Pedido ou na manutenção da cotação terá de mais 

tarde regularizar a factura e assumir a responsabilidade perante o cliente ou o vendedor). 

 

Para melhor viabilizar o processo, existem vários Service Account, cada um sendo 

responsável por uma carteira de vendedores e respectivos clientes. 

 

4.2 Processo de Planeamento da Procura e da 
Produção da Robbialac 
 

Nesta área da empresa, foi analisado o sistema de controlo de rupturas utilizado e 

desenvolveu-se e implementou-se uma nova abordagem à problemática das Rupturas na 

Robbialac. Foram ainda realizadas diversas tarefas de reconhecida importância, como o 

controlo e gestão de stock e encomendas a fornecedores de produtos Viero ou o 

lançamento e controlo de ordens de produção de produtos especiais.  

 

Este capítulo descreve as diferenças entre o modelo implementado de controlo das 

rupturas e o modelo antigo, e analisa os dados obtidos ao longo do período de estágio. A 

análise é feita a partir das unidades mantidas em stock – SKU. 

 

Devido ao modelo de negócio da Robbialac, as rupturas são analisadas por grupo de 

gestão, sendo dividida pelos seguintes grupos: 

• Grupo de Gestão A – 190 SKU’s; 

• Grupo de Gestão B – 328 SKU’s; 

• Grupo de Gestão C – 900 SKU’s; 

• Grandes Superfícies – 394 SKU’s; 

• Robbimix – 38 SKU’s; 

• Viero – 187 SKU’s; 

• Vip – 90 SKU’s (produzidos na fábrica da Robbialac até Agosto de 2007); 

• Não Tintas – 450 SKU’s. 
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Grupos de Gestão ABC 

 

Grande parte das vendas da Robbialac, cerca de 80% das vendas totais de tintas 

encontra-se nestes grupos. Na Robbialac, a análise aos produtos para divisão por grupo 

ABC é feita no início de cada ano, centrando-se a análise ao valor de vendas médio do 

ano anterior, por gama de artigos. Aplica-se a análise às vendas médias de modo a que 

os produtos cuja venda seja iniciada a meio do ano possam, no ano seguinte, integrar 

um grupo de gestão que reflicta as suas vendas. 

 

Apresenta-se de seguida o quadro resumo da análise ABC efectuado no início do ano de 

2006 (Tabela 1), que ainda se encontra em vigor1. 

 

 
Tabela 1 – Quadro-resumo da análise ABC efectuada no início de 2006 (Robbialac – Departamento 
de Planeamento da Procura e da Produção) 

 

De notar que a análise ABC, apesar de ser maioritariamente definida pelas vendas das 

gamas de produtos em análise, contém um factor correctivo relativo ao volume de 

vendas para que o planeamento da produção não só reflicta as necessidades de vendas 

em valor, mas também em volume. 

 

Como o Quadro 1 evidencia, cerca 15% de SKU’s representam cerca de 80% do volume 

de vendas.  

 

                                                
1 Por questões de redefinição organizacional a análise ABC não foi realizada no início do ano de 2007. 
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Na generalidade cada produto é composto por três artigos, ou SKU’s, em função do seu 

volume de enchimento – tipicamente cada gama possui SKU’s com volumes de 0,75 L/ 

1 L, 4 L/ 5 L, 15 L/ 20 L. 

 

Grupo de Gestão Grandes Superfícies (GSB) 

 

Este grupo de gestão engloba todos os produtos que são vendidos apenas nas grandes 

superfícies. 

 

Grupo de Gestão Robbimix 

 

Encontram-se aqui as tintas da família Robbimix – tintas que se utilizam apenas na 

indústria e que são tintadas unicamente recorrendo a máquinas e corantes específicos. 

 

Grupo de Gestão Viero 

 

Corresponde aos produtos Viero, nome de uma empresa italiana pertencente ao grupo 

Materis Paints, cuja comercialização em Portugal, e parte da produção é, desde 2006, 

responsabilidade da Robbialac. 

 

Grupo de Gestão Vip 

 

As Tintas VIP, S.A., foram adquiridas pela Robbialac no desenrolar do estágio. Como 

tal, e por se encontrar ainda num processo de transição, decidiu-se pela criação de um 

grupo de gestão separado. De notar que apenas se repercutiu no mapa das rupturas o 

caso dos produtos cujo fabrico é da responsabilidade da Robbialac – os restantes foram 

produzidos nas instalações das Tintas VIP até ao fim de Setembro. Este grupo de 

gestão, devido ao seu estado embrionário, não foi alvo de análise de motivos de ruptura. 
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Grupo de Gestão Não-Tintas 

 

Neste grupo de gestão encontram-se todos os produtos comercializados pela Robbialac 

que não sejam tintas (por exemplo, trinchas, lixas, escadotes, entre outros). Ao contrário 

de todos os outros grupos de gestão, cuja controlo nas rupturas é feito em volume, para 

as não-tintas o controlo é feito em valor de venda. 

 

4.3 Rupturas de Stock 

 

Conforme mencionado, o estágio focou essencialmente a análise das rupturas de stock 

na Robbialac, o que justifica uma apresentação mais aprofundada deste tópico. 

 

Define-se usualmente que um produto, em termos de unidade de armazenagem ou SKU  

se encontra em ruptura de stock quando este não se encontra disponível para entrega ao 

cliente final (Greun et al. 2002). Porém, devido à especificidade de cada organização, 

esta pode definir a ruptura de outra forma, acordo com o seu modelo de negócio. Na 

Robbialac o produto encontra-se em ruptura quando não existe no Armazém Central em 

quantidade suficiente para satisfazer as encomendas, sejam elas de reaprovisionamento 

de lojas ou directamente dos clientes. 

 

Genericamente, as empresas tendem a ter uma atenção especial para com as rupturas de 

stock pois estas trazem associado um custo muito alto. Este custo deve-se não só ao 

custo da não venda, como também ao custo de perda de cliente em favor de uma 

empresa concorrente e ao custo de defraudar as expectativas do cliente (nível de serviço 

frustado). 

 

Apesar dos vários avanços ao nível da Supply Chain Management (SCM) e do controlo 

de inventário, estes não tiveram o efeito de diminuição de rupturas dado que estas 

dependem, em grande parte, da política que cada retalhista adopta no controlo do seu 

stock (Greun et al. 2002). O desenvolvimento de um sistema uniforme e integrado de 

gestão de stocks, incluindo os retalhistas, representa uma área de potencial melhoria do 

sistema logístico da Robbialac. 
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5. Redefinição do modelo de análise de rupturas 

5.1 Modelo antigo 
 

O modelo antigo de análise de rupturas baseava-se no volume de tintas (ou em valor 

para as não-tintas) que se encontrava em ruptura em cada dia. Este modelo apresentava 

como principal vantagem o facto de se poder saber, com precisão, qual o volume de 

ruptura de um determinado artigo. Porém, não permitia uma análise de motivos de 

rupturas, uma vez que o valor em estudo no modelo era o valor global. 

 

5.2 Novo modelo 
 

O novo modelo de análise de rupturas baseia-se no estudo do “novo volume” em 

ruptura, i.e., do volume de tinta que entrou em ruptura de um dia para o outro. Esta nova 

abordagem permite identificar o motivo porque um produto se encontra em ruptura na 

medida em que, como apenas se tratam de novos volumes, se consegue imputar um 

motivo às novas rupturas desse dia.  

 

A lógica que presidiu a este modelo foi – “É preciso saber o porquê das coisas” – para 

melhor adequar as acções correctivas que possam levar a uma redução das roturas. 

Assim, tornou-se imperioso conhecer e fazer um acompanhamento do motivo das 

roturas. 

 

Porém, ao contrário do modelo anterior, o modelo implementado não permite extrair, 

directamente, o volume global em ruptura, sendo esta a funcionalidade existente no 

modelo anteriormente utilizado que era, ao nível da direcção, mais usada na análise dos 

relatórios mensais. Assim, um próximo passo já identificado no melhoramento do 

modelo é o de incluir esta informação de modo a que não só não se perca o histórico de 

rupturas da companhia, como também se possibilite o conhecimento, imediato, do 

volume de rupturas global. 

 

Foram criados 14 motivos durante este período. Normalizaram-se os motivos imputados 

a cada ruptura, não deixando nunca de ser possível a inclusão de novos, na medida em 

que esta análise funciona como uma “Big picture”, sendo da responsabilidade de cada 
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departamento o estudo das causas inerentes à ruptura e a identificação de acções de 

melhoria. Além disso, no capítulo das conclusões, tenta-se identificar alguns pontos de 

melhoria.  

 

Apresentam-se de seguida os motivos criados. 

 

1 - Problemas de Qualidade 

 

Foi atribuído o motivo de “Problemas de Qualidade” aos produtos que, por problemas 

na sua fórmula, tenham sido retirados do mercado ou tenham visto suspenso o seu 

fabrico. Neste motivo, não se englobam produtos que, por se encontrarem fora das 

especificações de qualidade, não tenham sido, momentaneamente, aprovados para 

enchimento.  

 

2 – Venda atípica 

 

Define-se como “Venda Atípica” os casos em que o volume de vendas de um SKU 

ultrapassar, num único dia, metade do stock mínimo calculado para esse SKU.  

 

3 – Incapacidade de Produção 

 

Motiva-se como “Incapacidade de Produção” os casos em que o produto se encontra em 

ruptura após a data planeada de entrada em armazém. 

 

4 - Erro de planeamento  

 

Atribui-se o motivo de “Erro de Planeamento” quando o produto se encontra em ruptura 

antes da data planeada de produção. Notar que aos motivos 3 e 4 se sobrepõem todos os 

restantes. 
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5 - Atraso na entrega 

 

Motiva-se como “Atraso na entrega” quando o produto se encontra em ruptura após a 

data planeada prevista de chegada do SKU. A data de chegada do produto é calculada 

através do Lead Time existente no sistema para o produto em questão. Este motivo 

aplica-se exclusivamente a produtos acabados comprados. 

 

6 - Atraso na colocação de ordem de compra 

 

Da mesma forma que o motivo “Erro de Planeamento”, são assim motivados os 

produtos comprados cuja data de colocação da ordem de compra no fornecedor seja 

posterior à data de ruptura.  

 

7 - Erro de gestão de acções promocionais 

 

São assim motivadas as rupturas de produtos durante a duração da respectiva campanha 

por incorrecta gestão de códigos standard ou porque a procura supera o stock disponível 

e/ou afectado à campanha. Notar que no decorrer do estágio apenas houve duas 

campanhas: em Abril a de “Não-Tintas” para a construção civil e entre 15 de Julho e 31 

de Agosto a de produtos da gama REP. Porém, devido a excesso na procura na 

campanha de REP esta foi cancelada a partir de 15 de Agosto. A partir dessa data só se 

produziram produtos da gama REP em formato standard, escoando o formato de 

campanha. 

 

8 – Descontinuado 

 

Quando existem encomendas de produtos descontinuados – questões de marketing ou 

de especificações do produto – fruto de incorrecta gestão do mestre de Artigos por parte 

do cliente. 
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9 – Falta de materiais – compras 

 

Quando a produção ou o enchimento do produto não são feitos por falta de  

matéria-prima ou de embalagens. Merece a pena realçar o enchimento, que só é 

efectuado quando existem disponíveis as latas para todos os formatos a encher por 

forma a minimizar os custos de set-up. 

 

10 – Falta de materiais – I&D 

 

Este motivo existe quando a falta de material é da responsabilidade do departamento de 

I&D. Nunca houve uma ruptura assim motivada. 

 

11 - Falta de materiais – MKTG 

 

São considerados com este motivo os casos em que a falta de material é da 

responsabilidade do departamento de Marketing (MKTG) (ex.: nova imagem de 

packaging cuja espera atrasa o abastecimentos de embalagens). 

 

12 - Estudo de produtos da repintura automóvel 

 

Durante o mês de Abril procedeu-se ao estudo e racionalização do portfólio de tintas de 

repintura automóvel, tendo estado as encomendas a fornecedores suspensas. Assim, os 

produtos de repintura automóvel que, no mês de Abril, se encontravam em ruptura, 

foram motivados neste motivo. 

 

13 – Produto sem Stock Mínimo 

 

Trata-se dos produtos que, não tendo Stock Mínimo, se encontram em ruptura devido à 

necessidade de sua identificação.  
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14 – Demora na aprovação 

 

São enviadas amostras dos lotes, depois de fabricados, ao laboratório de qualidade para 

serem aprovados. Com a excepção dos produtos que necessitem de testes overnight, o 

processo de aprovação, mesmo que haja necessidade de se efectuar alguma correcção, 

demora um dia. Considera-se que existiu demora na aprovação de um lote quando ao 

fim de 24 horas, exceptuando os casos de overnight, ainda não tenha sido dada 

informação à produção do estado da aprovação. 

 

Cabe ao planeamento, após a realização da reunião diária de garantia de serviço com os 

responsáveis dos centros de produção, decidir sobre as causas de cada ruptura. 
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6. Apresentação e análise de resultados 
 

Através de uma query existente no sistema, extraíram-se diariamente mapas de rupturas 

para, após tratamento, serem inseridos nas folhas de cálculo, uma por cada mês. Com 

base nos valores de rupturas obtidos, obtiveram-se vários tipos de informação que se 

apresentam neste capítulo. 

 

6.1 Análise global de rupturas 
 

As figuras 4 e 5 mostram a evolução das rupturas ao longo do estudo, em volume para 

as Tintas e em valor para as Não-Tintas, respectivamente. 

 

11947

36175

46560

133685,5

150224

0 L

20000 L

40000 L

60000 L

80000 L

100000 L

120000 L

140000 L

160000 L

Abril Maio Junho Julho Agosto

 
Figura 4 - Volume mensal de ruptura em Tintas 
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Figura 5 - Valor mensal de rupturas em Não-Tintas 

 

 

Da análise da Figura 4, verifica-se que, para as Tintas, o volume em ruptura foi subindo 

ao longo do período em estudo, mais que decuplicando, em Julho e Agosto, o volume 

de ruptura do mês de Abril. Já nas Não-Tintas (Figura 5), com a excepção do mês de 

Agosto em que, como se poderá ver mais à frente, houve uma falha na gestão de ordens 

de encomenda, as rupturas mantiveram-se sempre num patamar entre os 10.000€ e os 

20.000€. 

 

É importante referir a grande sazonalidade do negócio das tintas, sendo a maior parte 

das vendas efectuada entre Maio e Outubro. A título de exemplo, neste período do ano 

de 2006 vendeu-se cerca de 65% so total anual, em volume.  

 

Além da específica sazonalidade desta área de negócio, também as férias, quer dos 

colaboradores da Robbialac, quer dos fornecedores, podem implicar um aumento do 

volume de ruptura na medida em que poderão impossibilitar uma rápida resposta às 

necessidades. 
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Para as Tintas, analisou-se o volume de rupturas diário, como se pode ver na Figura 6. 

Da análise do gráfico pode-se concluir que não existe um padrão para o aparecimento de 

novas rupturas, exceptuando, porventura, os últimos dias de cada mês em que, com a 

nítida excepção do mês de Agosto, é evidente uma tendência para o aumento do volume 

de novas rupturas. Tal aumento do volume de rupturas pode-se dever ao forcing, por 

parte da equipa de vendas, para introduzir encomendas no final do mês. 
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Figura 6 - Evolução diária do volume de novas rupturas, em dias de trabalho 

 

Em relação ao mês de Agosto, saliente-se que entre os dias 11 e 18, houve um agressivo 

replaneamento da produção com vista à minimização do volume das rupturas. Como se 

pode ver pela análise do gráfico (Fig. 6), esta abordagem teve efeitos na medida em que 

após o 10º dia útil de Agosto (14 de Agosto) o volume de novas rupturas baixou para 

valores similares aos do início de Julho. 

 

Contudo, os volumes de novas rupturas não devem analisar-se isoladamente. Ao invés 

deverão sê-lo em função do volume de vendas. Assim, apresentam-se nas Figuras 7 e 8 

os volumes mensais e diários de vendas para as tintas. 
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Figura 7 - Volume de vendas de Tintas nos meses em estudo vs Alvo 
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Figura 8 - Evolução diária do volume de vendas de Tintas 

 

Como se mostra na Figura 8, o volume diário de vendas é, aproximadamente, constante 

e a rondar os 50.000 L, com a excepção dos últimos 3 ou 4 dias de cada mês, em que o 

volume de vendas sobe.  
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Para finalizar esta primeira abordagem falta relacionar o volume de novas rupturas com 

o volume de vendas desse dia, relação que se apresenta na Figura 9. 
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Figura 9 – Relação (%) entre o volume de novas rupturas e o volume diário de vendas 

 

A análise da Figura 9 permite identificar dois períodos com comportamento diferente 

das rupturas no período em estudo: 

− O período de Abril a Junho que, na generalidade, não apresenta dias em que o 

volume de novas rupturas seja superior a 5% do volume de vendas desse 

mesmo dia, sendo aliás a média inferior a 4,5%; 

− O período de Julho e Agosto, em que o volume diário de novas rupturas 

ultrapassa, usualmente, os 5%, sendo que em Julho a média foi de 10,84% e em 

Agosto de 12,77%. 

 

Para finalizar esta análise global às rupturas é importante olhar para o lado da produção 

de modo a poder ter uma visão mais alargada do processo. 

 

Como se mostra na Figura 10, a produção de tintas foi crescendo ao longo dos meses 

em estudo, tendo mesmo superado o objectivo nos meses de Julho e Agosto. Porém, é 

exactamente nestes dois últimos meses que, embora a produção aumente, o volume de 

rupturas também aumenta, ao mesmo tempo que o volume de vendas diminui, como se 

pode ver na Figura 11.  
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Figura 10 - Volume de produção de Tintas nos meses em estudo vs Alvo 

 

A análise da Figura 11 sugere que a diferença de volume entre as vendas e a produção 

pode ter sido suportada pela existência, em Abril, de um volume elevado de stock, que 

terá servido como almofada. Isto porque o volume de rupturas em Abril, Maio e Junho é 

muito inferior à diferença entre o volume de vendas e o de produção. 
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Figura 11 - Comparação dos volumes de Produção, Vendas e Rupturas 
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Ao se analisar as existências de stock no fim de cada mês, que se apresentam na Figura 

12, vê-se a diminuição em cerca de 100.000 L do stock existente no fim de Abril para o 

existente no fim de Julho. Observa-se, ao contrário, uma subida de 200.000 L do stock 

de Julho para Agosto, a qual se deve a dois factores principais: 

• Início da recepção em armazém e produção para stock de alguns produtos VIP; 

• Produção para stock de produtos da gama Stucomat, para lançamento de 

campanha promocional a 15 de Setembro. 
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Figura 12 - Existências no armazém central no fim do mês (valores em litros) 

 

A análise dos resultados apresentados nas Figuras 11 e 12 sugere não só que o stock 

existente em fim de Abril (Fig. 11) pode ter servido de almofada para acomodar vendas 

superiores à produção entre Abril e Julho, mas sobretudo que os artigos, pelo menos os 

dos grupos de Gestão A, terão tido uma elevada rotatividade no armazém central. 

 
 

6.2 Volume de rupturas por grupo de gestão 
 

Antes de se entrar na análise das rupturas por motivo, e porque a divisão das rupturas 

por grupos de gestão é uma análise que já vinha sendo feita antes de se implementar a 

análise de motivos, optou-se por se apresentar a evolução de rupturas por grupo de 

gestão num sub-capítulo específico.  
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Porque, ao longo dos meses em estudo, o somatório do volume em ruptura dos grupos 

de gestão ABC foi sempre superior a 95% do total de volume em ruptura, optou-se por, 

referenciar os valores relativos apenas destes três grupos de gestão (Figura 13). Os 

resultados mostram que, em valores relativos, os produtos do Grupo A são os que 

apresentam maior crescimento nas rupturas entre Abril e Julho, que os do Grupo B 

mantiveram um número de rupturas com pequena variação e que os do Grupo C 

apresentaram um decréscimo de rupturas entre Abril e Julho.  

 

 
Figura 13 - Distribuição de volumes novos de ruptura por grupo de gestão (valores relativos) 

 

Para os grupos de gestão ABC, procedeu-se ainda à análise do tempo médio mensal que 

cada SKU esteve em ruptura, o que se apresenta na Tabela 2. Como se pode ver o tempo 

médio durante o qual um SKU se encontra em ruptura vai crescendo de acordo com a 

menor importância do grupo de gestão respectivo. 

 

Tabela 2 - Tempo médio mensal, em dias, que cada SKU esteve em ruptura  

 Grupo de Gestão A Grupo de Gestão B Grupo de Gestão C 

Abril 6 6 10 

Maio 7 8 9 

Junho 5 6 10 

Julho 6 8 9 

Agosto 8 10 10 
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Para finalizar a análise por grupos de gestão, apresenta-se, em seguida, na Figura 14, o 

número de SKU’s que estiveram em ruptura, por mês e por grupo de gestão. De notar 

que o grupo de gestão A é composto por 190 SKU’s, o grupo de gestão B por 328 

SKU’s e o C por 900 SKU’s. 
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Figura 14 - Número de SKU's em ruptura por mês e por grupo de gestão 
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6.3 Análise de Motivos 
 

O passo final na análise de rupturas é a análise por motivos. De modo a simplificar a 

leitura da informação, apresentam-se em seguida os gráficos com os motivos referentes 

a cada mês. Estes resultados apresentam-se nas Figuras 15 a 19.  
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Figura 15 - Motivos das rupturas de tintas do mês de Abril 

 
 

Maio - 36175 L

3792

8373

10799

3730

53

908

1910

2781

14

3815

0 L

4.000 L

8.000 L

12.000 L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 
Figura 16 - Motivos das rupturas de tintas do mês de Maio 
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Junho - 46560 L
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Figura 17 - Motivos das rupturas de tintas do mês de Junho 
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Figura 18 - Motivos das rupturas de tintas do mês de Julho 
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Agosto - 150224 L
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Figura 19 - Motivos das rupturas de tintas do mês de Agosto 

 

Como se pode ver, de uma análise das figuras anteriores, os motivos “2 – Vendas 

Atípicas”, “3 – Atraso na Produção” e “4 – Erro no planeamento” representam, em 

conjunto, pelo menos metade do volume de rupturas. Sendo que estes três motivos estão 

interligados, é difícil encontrar uma causa primeira para a generalidade dos SKU’s. 

 

No que diz respeito a rupturas de Não-Tintas, as rupturas apenas foram motivadas 

recorrendo a quatro motivos, pelo que são estes que se apresentam na Figura 20.  
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Figura 20 - Motivos de rupturas de Não-Tintas ao longo dos meses em estudo 
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Da análise à figura anterior importa referir, tal como foi dito anteriormente, que o 

motivo “7 – Erro na gestão de acções promocionais”, se deve ao facto de ter existido 

uma campanha para Não-Tintas de construção civil no mês de Abril.  

 

Como também se mostra evidente, o valor de rupturas motivadas por atraso na 

colocação de ordem de compra, foi aumentando de Junho até Agosto. 
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7. Conclusões e recomendações para 
futuro desenvolvimento 
 
Neste capítulo são sistematizados alguns pontos de melhoria identificados ao longo do 

trabalho, que uma vez implementados poderão contribuir para o decréscimo do volume 

de rupturas. 

 

Antes de mais, é de salientar o papel que o stock existente no início do estudo teve 

como forma de acomodar a diferença existente entre as vendas e a produção, nos meses 

de Abril a Julho. Não sendo uma conclusão imediata, na medida em que não terá sido o 

único factor, houve uma diminuição do volume de stock entre Abril e Julho, e um 

aumento no mês de Agosto  

 

Apresentam-se em seguida os pontos de melhoria identificados por área funcional 

abrangida. 

 

Planeamento 

As Is 

 
O planeamento de necessidades é efectuado com base num mapa extraído do sistema 

informático, BPCS em associação com o AS/400, onde assenta todo o processo 

produtivo da Robbialac. Com base nas encomendas e no valor de produção 

orçamentado para o ano, o sistema sugere, através do seu MPS (Master Program 

Scheduling), as necessidades a produzir na semana em análise. Neste momento, 

trabalha-se num modelo de Planeamento com um horizonte deslizante a 3 semanas, 

sendo a primeira fixa e as duas seguintes passíveis de serem alteradas.  

 

Após revisão das sugestões do MPS e prioritização da necessidade prevista de produção 

de um determinado produto (Prioridade 1 – para produtos com maior necessidade, 

Prioridade 2 – necessidade intermédia, Prioridade 3 – prioridade mínima), é da 

responsabilidade do director fabril a planificação da produção, i.e., a definição das datas 

de produção dos granéis e dos enchimentos. O processo final regressa à 
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responsabilidade do planeamento, que fixará as ordens planeadas, após balanceamento 

do produto pelos seus vários SKU’s. 

 

Pontos de melhoria 

 

O primeiro ponto de melhoria que se sugere – que aliás está previsto ser posto em 

prática a partir de Novembro deste ano – é a implementação de um modelo de 

Forecasting que tenha em conta não unicamente o orçamento, mas também o histórico 

de vendas da Robbialac, utilizando para isso modelos estatísticos de previsão. Assim, 

enquanto o sistema actual, ao detectar uma necessidade, sugere um valor de produção 

que não é mais que a média semanal do volume orçamentado para esse produto, no 

novo modelo, o sistema passará a sugerir, não a simples média semanal do orçamento, 

mas uma média ponderada, tendo em conta o histórico, em que este pode ter em conta, 

por exemplo, a evolução das vendas dos três últimos meses, um factor de sazonalidade, 

uma estimativa com base no incremento/decréscimo das vendas do mês homólogo do 

ano anterior, bem como acontecimentos/factos que alterem significativamente a média. 

 

Um segundo ponto de melhoria relaciona-se com a visão que, no período em que se 

realizou o estágio, o departamento de compras tinha sobre o planeamento deslizante a 3 

semanas. Estando as ordens de produção lançadas para a 3ª semana do plano, o 

departamento de compras analisa as suas necessidades (matéria prima e embalagens), de 

modo a que estas estejam disponíveis no dia anterior ao planeado. Consequentemente, 

ao fazer uma reavaliação das necessidades de produção das outras duas semanas, o 

planeador não tem a liberdade desejada para alterar o plano de produção na medida em 

que está sujeito à disponibilidade quer de matérias primas quer de embalagens em prazo 

muito curto. De notar que as embalagens constituem o maior foco de problemas. Assim, 

sugere-se que as encomendas de matérias primas e embalagens para a 3ª semana do 

plano, não sejam feitas de modo a estarem disponíveis apenas no dia anterior à 

necessidade mas com uma maior folga (lead time superior a um dia). 

 

Ao nível do controlo de rupturas, sugere-se que seja identificado o volume global de 

rupturas e não apenas o volume de novas rupturas. Esta alteração permite que se possa 

efectuar uma análise mais abrangente das rupturas na medida em que mais facilmente se 

possa perceber qual o volume global em ruptura. 
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O último ponto de melhoria tem que ver com a intervenção da produção na planificação 

das necessidades de produção, especificamente no tratamento de atrasos de produção. 

Quando um produto não é produzido no dia para o qual estava planeado não volta a ter 

o seu dia de produção planificado – o produto é produzido quando houver máquinas, 

condições e necessidade para tal. Dado que o planeamento fica sempre a contar que o 

produto venha a ser produzido, sugere-se que a produção tente encaixar no plano, por 

escrito, os produtos em atraso. Assim, mais dificilmente os produtos ficam 

“esquecidos”. Por outro lado, a visão do plano semanal passaria a mostrar uma 

produção mais real, tornando mais fácil proceder a pequenos ajustes. Tal esforço de re-

planeamento pode ser feito em reuniões, de carácter semanal, entre a Produção e o 

Planeamento, focando a recuperação dos atrasos de produção. 

 

Compras 

As Is 

 
Tal como foi referido anteriormente, a compra de matéria-prima e de embalagens é feita 

de tal modo que estes recursos estejam disponíveis no dia anterior à necessidade de 

produção. Neste processo importa salientar que, são encomendadas apenas as 

quantidades necessárias, com a respectiva margem de segurança. Esta gestão nas 

embalagens e matérias-primas, é resultado da introdução, na Robbialac, de um projecto 

de diminuição de stocks que se traduz em óbvios benefícios financeiros, resultando 

porém nalgum prejuízo na produção 

Ponto de melhoria 

 

O ponto de melhoria aqui sugerido consiste na implementação de critérios de gestão de 

stock (incluindo stocks de segurança) diferenciados por tipo de material, de modo a que 

se garanta para, pelo menos os produtos do grupo de gestão A, uma maior 

disponibilidade (nível de serviço) de matérias-primas e embalagens. Apesar de este 

ponto de melhoria levar, obrigatoriamente, a um aumento de stock de matérias primas e 

embalagens, com o correspondente acréscimo de custos, a sua realização compensará o 

aumento do stock, pois significará para a Robbialac uma quase imediata capacidade de 

resposta às exigências do mercado, aumentando subsequentemente o seu nível de 
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serviço aos clientes. Num mercado muito competitivo como é o das tintas, tal rapidez na 

resposta pode significar ganhos consideráveis ao nível da fidelização ou angariação de 

clientes. 

 

Produção 

As Is 

 
A Robbialac possui, neste momento, três centros independentes de produção. Um centro 

unicamente preparado para a produção de tintas de água, que por si só representam 

perto de 80 % do volume de produção, e dois centros de tintas de solventes, sendo que 

um dos centros apenas produz tintas que ou elas mesmas, ou as matérias-primas 

necessárias à sua produção, possuam pontos de ebulição inferiores a 21ºC. 

 

Como se demonstrou na Tabela 2, o tempo médio em que um produto se encontra em 

ruptura num mês foi de 6 dias para produtos do grupo de gestão A, 8 dias para produtos 

B e 10 dias para produtos C. Normalmente, o volume a produzir em cada lote de 

produto é tanto maior quanto mais importante for o produto. É, portanto, raro existir 

uma produção de um produto A com um granel inferior a 8000 kg, bem como é raro a 

produção de um lote de um produto C cujo granel seja superior a 6000 kg. É importante, 

ainda, realçar que o centro de produção de tintas de água possui níveis de produtividade 

e de volume de produção alvo que são mais facilmente atingíveis com a realização de 

lotes de maiores dimensões. 

 

Ponto de melhoria 

 

Com base no anteriormente exposto, torna-se evidente a necessidade de separação da 

produção de lotes maiores dos lotes de menor dimensão. Com esta separação, espera-se 

que os tempos médios que um produto esteja em ruptura sejam menores, quer nos 

produtos A quer nos restantes, o que se traduz num decréscimo do tempo de resposta às 

necessidades de mercado e num aumento do nível de serviço. 

 

Um outro ponto de melhoria que se sugere, consiste no desenvolvimento, por parte da 

Engenharia de Processo, de um estudo de optimização de dimensões de lote, com a vista 
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a uma maior aproveitamento dos equipamentos e de uma maior adequação dos 

tamanhos de lote à rotação dos produtos em armazém.  

 

Apresenta-se em anexo, por questões de confidencialidade, um estudo de 

redimensionamento de um centro de produção de solventes, com vista à produção de 

lotes de tintas de água de menores dimensões. 

 

Lojas Robbialac 

As Is 

 
O controlo de stocks ao nível das lojas Robbialac é realizado recorrendo ao 

conhecimento do responsável de loja das necessidades reais. As encomendas de produto 

acabado são transmitidas por EDI ao armazém central. 

 

Existe, porém, um programa informático que sugere as quantidades a encomendar. Esta 

sugestão de encomendas, na maioria dos casos, não é aceite pelo responsável de loja 

pois o programa não se encontra actualizado ao nível de SKU’s disponíveis para venda 

nas lojas. 

 

Ponto de melhoria 

 

Sugere-se que haja uma uniformização dos critérios de gestão de stock ao nível da rede 

de lojas e uma actualização do programa informático, inicialmente ao nível de SKU’s 

disponíveis para venda e, posteriormente, ao permitir que o programa crie necessidades 

adequadas ao histórico de vendas de cada loja. 

 

Um segundo ponto de melhoria consiste na instituição da análise integrada dos stocks 

de toda a rede de lojas Robbialac com vista a aumentar a rotação dos produtos acabados 

e a servir como auxílio ao controlo de rupturas, evitando assim que um produto se 

encontre em ruptura no armazém ou numa determinada loja, mas exista em stock em 

outras lojas da rede. O objectivo será efectuar uma gestão integrada de stocks em todo o 

sistema logístico da Robbialac. 
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Plano de estágio na ROBBIALAC para  

Afonso Pereira 
 
Direcção de Operações 
Dept. Logística e Serviço ao Cliente 
 
Orientador: Dra. Virgínia Almeida 
 
Local: Armazém Central – São João do Tojal 

Fábrica – Bobadela 
 
Objectivo: Pretende-se que, durante os 6 meses de duração do estágio curricular, o 
aluno apreenda o máximo de conceitos de gestão de processos da área Operacional. 
Com este intuito, será convidado a participar em projectos desenvolvidos nas áreas de 
Logística, Serviço ao Cliente e Planeamento da Procura e da Produção. 
 

Projecto na área de Serviço ao Cliente 
Analisar o processo Order to Invoice – Gestão da encomenda, dos preços e descontos, 
controlo da distribuição capilar, facturação e sua regularização, reclamações e logística 
inversa – e o fluxo documental subjacente; 
Inventariar as normas e procedimentos existentes (formalizadas e informais) ; 
Propor redacção de normas e procedimentos de gestão e controlo daquele processo. 
 
Tempo estimado: 1 mês 

Projecto na área de Planeamento da Procura e da 
Produção 
 
Analisar o processo actual de elaboração de estimativas de vendas - Entender como se 
relacionam as áreas de Vendas, Planeamento da Procura, Compras, Planeamento da 
Produção e Logística no âmbito deste processo; 
Ganhar visão global sob o impacto do Planeamento na gestão do negócio e do Cash 
Flow operacional; 
Participar na implementação do novo processo de geração de estimativas de vendas 
através de suporte directo à equipa de Planeamento – introdução de novo software de 
Forecasting; 
 
Tempo estimado: 3 meses 

Logística 
Compreender toda a logística da Robbialac - intrínseca aos armazéns central e de 
distribuição e, às lojas; 
Analisar o modelo de distribuição actual – fluxos e custeio; 
Apresentar proposta de optimização dos fluxos da Distribuição Capilar. 
 
Tempo estimado: 2 meses 


