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RESUMO 
 
 
Segundo a atual conjuntura económica, é de extrema importância a melhoria de processos que visem 

a redução de custos operacionais e simultaneamente aumentem o nível de serviço prestado ao 

cliente. Neste sentido, as empresas procuram uma gestão eficiente da cadeia de abastecimento, de 

forma a maximizarem a sua competitividade nos mercados globais. 

É neste contexto que surge o problema em estudo, onde a empresa José Maria da Fonseca pretende 

melhorar a sua atividade a montante da cadeia de abastecimento. A empresa pretende mais 

concretamente melhorar o seu processo de transporte de matérias-primas desde os fornecedores até 

à fábrica, de forma a reduzir os custos. 

Assim, e visto que se trata de uma decisão ao nível estratégico, foram propostos diferentes cenários 

com vista à resolução do problema. Estes cenários visam a realização da operação de distribuição de 

matérias-primas quer seja através de gestão interna da operação (pela compra ou aluguer de um 

veículo), quer seja através de outsourcing logístico.  

Os cenários foram analisados e comparados a nível de custos, de onde resultou que a alternativa 

mais rentável é a praticada atualmente, onde são os fornecedores os responsáveis pelo transporte. 

Contudo, e dada a incerteza relativa aos custos do cenário atual, realizou-se uma análise de 

sensibilidade a este parâmetro, de onde se concluiu que havendo uma variação de apenas 10% no 

custo total do cenário atual a hipótese de outsourcing passa a mostra-se a hipótese menos 

dispendiosa.  

 

Palavras-Chave: Reestruturação de Cadeias de Abastecimento, Gestão Logística (in-house; 

Outsourcing), Estratégias de Distribuição 
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ABSTRACT 

Under the current economic situation, it is extremely important to improve processes in order to 

reduce operating costs and simultaneously increase the customer service level. Therefore, companies 

look for an efficient way to management their supply chains in order to maximize their competitiveness 

in global markets. 

It is in this context that the problem under study arises. The company José Maria da Fonseca aims to 

boost its activity in the upstream side of the supply chain by improving the transportation of raw 

materials from suppliers to the factory and thus increase its efficiency regarding costs. 

Being this problem related to a strategic decision, different scenarios have been proposed to improve 

the current supply chain. These scenarios are designed to carry the operation of distribution of raw 

materials either through internal management (by purchasing or renting a vehicle) or through logistics 

outsourcing. 

The scenarios were analyzed and compared in terms of costs, which resulted in the current 

alternative as being the most profitable, where the suppliers are the responsible for the transportation. 

However, given the uncertainty relative to the costs of the current scenario, a sensibility analysis was 

performed for this parameter allowing to verify that a variation of 10% in the total cost of the current 

scenario, will point out to the outsourcing hypothesis as the best alternative. 

 

Keywords: Supply Chains Redesign, Logistics Management (in-house, outsourcing), Distribution 

Strategies 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Com vista a dar resposta à crescente globalização dos mercados, as atividades logísticas têm vindo a 

assumir nos últimos tempos uma função muito importante nas organizações. A indústria do vinho não 

é exceção, e dado o aparecimento de novos mercados como consequência do desenvolvimento 

económico de países emergentes, espera-se um aumento das operações logísticas nesta indústria 

(Garcia et al., 2012).  

Segundo Dollet and Matalobos (2010), a competição em mercados já existentes e em novos 

mercados de vinhos de gama média, leva a uma procura de estratégias na cadeia de abastecimento 

que reduzam os custos de transporte. Como tal, a flexibilização e gestão eficiente e eficaz das 

cadeias de abastecimento das empresas torna-se um fator crítico para a permanência competitiva no 

mercado, permitindo fornecer um alto nível de serviço ao cliente com uma utilização apropriada dos 

recursos (Cooper et al., 1997).  

Numa época em que o mercado doméstico do sector vitivinícola se encontra em queda, as empresas 

deste sector têm aproveitado o clima favorável de outros mercados e têm apostado no aumento da 

exportação dos seus produtos. Tal facto revela-se aliás muito representativo, onde segundo o 

presidente da ViniPortugal (Associação Interprofissional do Sector Vitivinícola) ―As exportações têm 

crescido de forma consistente com uma taxa de crescimento médio anual do valor das exportações 

nos últimos 10 anos de 6 por cento, ou seja, Portugal exporta hoje mais 80 por cento em valor do que 

exportou em 2002.‖ (PortugalGlobal, 2013, p.7). Portugal é assim um dos dez países principais 

exportadores de vinho e ocupa a décima segunda posição enquanto país produtor de vinho a nível 

mundial (ViniPortugal, 2011). 

Estando enquadrada neste sector e a par de todas estas tendências, a José Maria da Fonseca 

procura constantemente uma melhoria contínua de todos os seus processos, com vista a dar 

resposta à competitividade instalada na atualidade.  

É neste contexto que surge a motivação para este trabalho, onde se analisará a hipótese de 

reestruturação da operação atual de abastecimento de matérias-primas da empresa, no sentido de se 

atingir uma maior eficiência da cadeia de abastecimento. 

1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

Dado que o problema em estudo se baseia na parte a montante da cadeia de abastecimento, mais 

concretamente na operação de abastecimento de matérias-primas, o objetivo principal deste trabalho 

prende-se com o estudo de diferentes cenários que visem uma opção alternativa ao transporte de 

matérias-primas que é praticado atualmente entre os fornecedores e a José Maria da Fonseca.  
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Deste modo, pretende-se avaliar as diferentes estratégias de distribuição criadas como alternativa, 

que passam tanto pela gestão interna do transporte como pelo recurso à contratação de terceiros. 

Daqui resultará a alternativa menos dispendiosa a implementar pela empresa.  

Para melhor se alcançar o objetivo primordial foram definidos vários objetivos intermédios: 

 - Caracterização da empresa José Maria da Fonseca e do problema em análise; 

- Revisão Bibliográfica sobre os temas de Gestão de Cadeias de Abastecimento; Gestão 

Logística; Gestão dos Transportes (Estratégias de Distribuição; Vehicle Routing Problems) e 

Outsourcing Logístico; 

- Caracterização dos cenários a analisar; 

- Tratamento e análise de dados, de forma a poderem avaliar-se os cenários propostos; 

- Análise e avaliação dos cenários criados. 

1.3 METODOLOGIA 

A presente secção tem como objetivo a apresentação da metodologia a ser implementada na 

abordagem ao problema respeitante ao desenvolvimento deste trabalho. 

O trabalho está assim estruturado em cinco etapas, apresentadas na Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Fases da Metodologia a realizar na dissertação de Mestrado 

 

A primeira etapa consiste na apresentação da empresa José Maria da Fonseca, com especial 

enfoque na parte a montante da sua cadeia de abastecimento. Pretende-se nesta etapa uma 

identificação clara do problema a tratar. 

Na segunda etapa efetuar-se-á a revisão bibliográfica de modo a enquadrar o caso de estudo numa 

base teórica e fundamentada. Esta basear-se-á em aspetos relacionados com as temáticas a estudar. 

O terceiro ponto tem como objetivo a caracterização de diferentes cenários de resolução do 

problema, com vista a uma avaliação e comparação económica dos mesmos.  

A quarta etapa assenta no levantamento e tratamento de dados necessários para a realização da 

análise das soluções a estudar.  

5

Análise e 
discussão de 

resultados

4

Recolha e 
Tratamento de 

dados

3

Caracterização 
de cenários de 

resolução

2

Revisão 
Bibliográfica

1

Identificação 
do Problema
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Na quinta e última etapa analisar-se-ão todos os cenários considerados, e com base nos resultados 

obtidos identificar-se-á a melhor solução a ser implementada. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A estrutura deste trabalho divide-se em quarto sete capítulos: 

 Capítulo 1 – Consiste no presente capítulo e apresenta o contexto no qual o problema em 

estudo se insere, assim como a metodologia que será adotada e os objetivos que se 

pretendem atingir. 

 Capítulo 2 – Corresponde à apresentação da empresa, sua cadeia de abastecimento e 

operação de fornecimento de matérias-primas. É também neste capítulo que se procede à 

caracterização do problema em estudo. 

 Capítulo 3 – Neste capítulo é realizada uma revisão da literatura, que aborda temas como 

Gestão de Cadeias de Abastecimento e formas de desempenho das funções logísticas por 

parte das empresas. 

 Capítulo 4 – No quarto capítulo são caracterizados e descritos os cenários a analisar. 

 Capítulo 5 – O capítulo cinco corresponde à recolha e tratamento dos dados necessários para 

a posterior avaliação dos cenários. 

 Capítulo 6 – Neste capítulo é realizada a avaliação e análise dos cenários descritos no 

capítulo quatro, utilizando a informação proveniente do capítulo cinco. 

 Capítulo 7 – No sétimo e último capítulo apresentam-se as principais conclusões do trabalho, 

assim como algumas considerações para trabalho futuro. 
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CAPÍTULO 2 – CASO DE ESTUDO 
 

Neste capítulo será primeiramente apresentada a atividade da empresa na secção 2.1, assim como a 

sua cadeia de abastecimento na secção 2.2. Serão analisados os vários constituintes da cadeia de 

abastecimento da José Maria da Fonseca e suas inter-relações, pormenorizando-se a operação de 

abastecimento da matéria-prima na secção 2.3, visto ser este o âmbito no qual surge o problema a 

estudar. O problema a ser estudado será assim caracterizado na secção 2.4.  

2.1 APRESENTAÇÃO DA JOSÉ MARIA DA FONSECA 

A empresa José Maria da Fonseca (JMF) foi fundada em 1834 e é uma das empresas líder na área 

da produção e comercialização de vinhos de mesa e generosos. Esta é uma empresa familiar 

atualmente gerida pela 6ª geração, em que perdura a missão de criar, produzir e comercializar vinhos 

de qualidade reconhecida, continuando assim um historial e tradição familiar de negócio (JMF, 2013).  

Para a produção das mais de 30 marcas de vinho que produz, a JMF conta com 650 hectares de 

vinha, distribuídos por diferentes regiões, nomeadamente Alentejo, Douro e Península de Setúbal, 

região esta onde a JMF possui a maior área de vinha (JMF, 2013).  

É nas instalações da JMF, localizada em Vila Nogueira de Azeitão, que todo o trabalho desenvolvido 

nas vinhas se materializa. Estas instalações gozam de um dos centros de vinificação mais modernos 

da Europa, com uma área coberta de 9000 m
2
. Para além do centro de vinificação, estas instalações 

são constituídas por um conjunto de edifícios de carácter industrial que integram equipamentos 

destinados à preparação, armazenagem, refrigeração, acabamento, engarrafamento e 

envelhecimento, oficinas de manutenção, áreas administrativas, cantina e estação de tratamento de 

águas residuais (JMF, 2002). 

Ao longo de todos estes anos de atividade vinícola, a JMF tem conquistado prémios e distinções 

nacionais e internacionais. A JMF é um dos maiores exportadores nacionais de vinho e as suas 

exportações correspondem hoje em dia à maior parte do volume de vendas anual, estando os seus 

vinhos presentes em mais de 70 países (JMF, 2013). 

A JMF tem vindo sempre a apostar em suportes de investigação, inovação e tecnologia, obedecendo 

assim a uma filosofia de permanente desenvolvimento e melhoria contínua, suportando a sua visão 

de modernidade e investimento no futuro (JMF, 2002). Deste modo, a JMF segue também um 

sistema de melhoria do desempenho ambiental, minimizando o impacte ambiental das suas 

atividades, produtos e serviços através da revisão periódica de estratégias e planos de ação 

adequados. A JMF tem também prosseguido uma estratégia de qualidade que acompanhou o 

desenvolvimento das suas marcas, tendo sido assim a primeira empresa no sector de vinhos de 

mesa em Portugal a receber certificações de norma ISO, tanto no domínio da qualidade como no 

domínio ambiental (JMF, 2013). 

Esta preocupação com a proteção ambiental assenta assim num dos termos dos valores da empresa, 

a sociedade. A JMF assume assim responsabilidades sociais visíveis, mediante ações de proteção 
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ambiental e participação ativa na comunidade local, preservando também práticas saudáveis de 

consumo. Para além deste pilar, os valores da JMF assentam também na ética, excelência, liderança 

e pessoas (JMF, 2002). Assim, existe uma forte componente humana intimamente ligada à qualidade 

dos vinhos da JMF que conta já com a colaboração de 131 trabalhadores (JMF, 2013). A sua 

estrutura organizacional encontra-se representada no organigrama da Figura 2. 

 

Figura 2 - Organigrama da estrutura organizacional da empresa (JMF, 2014) 

O Conselho de Administração subdivide-se em quatro direções principais, das quais apenas a 

Direção de Operações será analisada com mais detalhe. Desta fazem parte os principais 

departamentos que auxiliarão a realização deste trabalho, nomeadamente os departamentos de 

Logística e de Compras. Todo o planeamento de produção é realizado no departamento de 

Produção, sendo no departamento das Compras que se dá a centralização de todas as compras da 

JMF. É neste departamento que todas as encomendas de matéria-prima a fornecedores são 

realizadas. O departamento de Logística é responsável por toda a gestão do armazém de matérias-

primas e produto acabado, desde a receção de matérias-primas, armazenagem, entrega dos 

materiais às linhas, retirar de produto acabado das mesmas e seu armazenamento, preparação das 

encomendas de clientes – realização da operação de picking, entre outros. Todas as encomendas 

que chegam à JMF estão ao encargo do departamento de Logística, sendo este também responsável 

pela expedição e faturação de todas as encomendas. 

Este trabalho surge de uma colaboração com o departamento de Logística e Compras, numa procura 

de mudança e melhoria de processos no que respeita à parte upstream da cadeia de abastecimento. 

Deste modo, torna-se importante o conhecimento das interações entre todos os elementos da cadeia 

de abastecimento, assim como as principais funções e especificidades dos mesmos. 
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2.2 ESTRUTURA DA CADEIA DE ABASTECIMENTO 

A JMF assume o papel de Fabricante na sua cadeia de abastecimento, constituída a montante pelos 

Fornecedores encarregues do aprovisionamento do material necessário ao fabrico do produto final, e 

a jusante pelos seus clientes, tanto sendo no mercado externo como no mercado interno. Ambos os 

mercados realizam as suas transações através de um Distribuidor, sendo desta forma o Distribuidor o 

único cliente direto da JMF, e este encarrega-se assim da distribuição do produto final até a jusante 

da cadeia no seu respetivo mercado. A Figura 3 pretende ilustrar os vários elementos constituintes da 

cadeia de abastecimento da JMF.  

Produtor de 

Uva

Produtor de 

Vinho

RetalhistaGrossista

Retalhista

Retalhista

Distribuidor

Distribuidor

Distribuidor
Fornecedores 

Externos

Rótulos Cápsulas Rolhas

Garrafas OutrosCaixas

Mercado Externo

Mercado Interno

Fluxo de Materiais

Fluxo de Informação

Fora 

da U.E.

Dentro 

da U.E.

 

Figura 3 - Representação da Cadeia de Abastecimento da JMF 

De seguida analisar-se-á individualmente cada um dos elementos pertencentes à cadeia de 

abastecimento da JMF.  

2.2.1 Fornecedores 

Para além do abastecimento da matéria-prima essencial à produção do vinho - a uva, são 

necessários materiais diretamente associados ao processo de engarrafamento do vinho, como as 

garrafas, rolhas, materiais de rotulagem, cápsulas, caixas, entre outros. 

Analisar-se-á este capítulo com mais detalhe na secção ―2.3 - Operação de Abastecimento da 

Matéria-Prima‖, uma vez que será este o foco do trabalho atual e posterior dissertação. 

2.2.2 Fabricante 

A José Maria da Fonseca é a responsável pela produção tanto do vinho como do produto final – o 

vinho engarrafado. Para a obtenção do produto final é necessário que ocorram 5 operações 
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principais: 1) Chegada das uvas; 2) Produção do vinho; 3) Armazenamento do vinho; 4) Preparação 

para engarrafamento; 5) Engarrafamento. Estas operações estão esquematizadas na Figura 4. 

Etapa 1

Chegada 

das uvas

Etapa 2

Produção 

do vinho

Etapa 3

Armazenamento 

do vinho

                5A

Produto Acabado

               5B

Produto Semi-

Acabado
Etapa 5

Engarrafamento

Etapa 4

Preparação para 

engarrafamento
 

Figura 4 - Esquema sintetizado das operações que dão origem ao produto final 

O processo inicia-se com a chegada dos camiões. Estes são pesados à entrada do centro de 

vinificação e descarregam aí as uvas provenientes da vindima (Etapa 1 da Figura 4). As uvas são 

posteriormente transformadas, dando-se a fase onde ocorrem todos os processos necessários à 

produção do vinho (Etapa 2 da Figura 4). A produção do vinho dá-se toda nos meses posteriores à 

vindima. 

O vinho a granel, então produzido, fica a aguardar em grandes depósitos localizados no centro de 

vinificação (Figura 5), ou em alguns casos é também armazenado em depósitos de madeira nas 

adegas, quando a especificidade do vinho assim o exige (Etapa 3 da Figura 4). Esta produção 

satisfaz as necessidades para um ano inteiro, até se dar a próxima vindima, onde convém que os 

depósitos já estejam praticamente vazados para posterior repleção. 

 

Figura 5 – Centro de Vinificação da JMF 

 

A Etapa 4 da Figura 4 consiste em todo o procedimento anterior ao engarrafamento. O vinho 

requerido conforme o planeamento de produção é enviado (através de tubagens) desde os depósitos 

do centro de vinificação até ao edifício onde se preparam os lotes e daqui é enviado até as cubas 

localizadas ao lado da sala de engarrafamento (Figura 6). É nesta zona onde se procede ao 

acabamento de vinhos e aprovação para engarrafamento, sendo que desde o loteamento até à 

aprovação para engarrafamento existe um lead time entre 2 a 3 semanas.  
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A fase de engarrafamento (Etapa 5 da Figura 4) engloba as diferentes linhas de 

engarrafamento/acondicionamento (Figura 7), que realizam funções como: armar de caixas; 

despaletizar; lavagem de garrafas; enchimento; fecho (rolha, cápsula); lavagem exterior; capsular; 

rotular; encaixotar; fecho de caixas; etiquetar caixas; paletizar; envolver paletes com estirável. É 

nesta fase que as diferentes matérias-primas provenientes dos fornecedores externos são requeridas. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

Diferentes linhas de produção são utilizadas, consoante a produção seja para proceder ao produto 

acabado de uma vez só (Etapa 5A da Figura 4) ou para deixar o produto semi-acabado (Etapa 5B da 

Figura 4). Na etapa 5A a operação de engarrafamento dá-se na totalidade (enchimento, colocação de 

rolha, cápsula e rotulagem). Na etapa 5B apenas se dá o engarrafamento até à colocação de rolha e 

cápsula. Veja-se de seguida em que situações se dão cada um dos tipos de operações mencionados: 

o Produto Acabado - Etapa 5A:  

O planeamento da produção da JMF é feito com base em dois inputs importantes: previsões e 

encomendas. As previsões são realizadas pelo departamento de Marketing e Vendas através dos 

diferentes gerentes de área, responsáveis pelos clientes dos diferentes mercados. São estes 

comerciais da JMF que dão o input daquilo que preveem vender para determinado cliente nos 

próximos tempos, tanto sendo pelas previsões que os próprios clientes fornecem como por históricos. 

Com base nestas previsões é feito um planeamento, e são estas que permitem à empresa ter algum 

nível de stock, de forma a ser facilmente concretizada a satisfação da procura aquando da chegada 

de encomendas, visto que a maior parte dos produtos já estão disponíveis, sendo depois só 

necessário com as encomendas que vão chegando fazer-se eventualmente um ajuste daquilo que 

Sala de Acabamentos e Aprovação Edifício de Preparação de Lotes 

Figura 6 – Preparação para engarrafamento 

Figura 7 – Diferentes perspetivas da zona de engarrafamento da JMF 
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ainda falta produzir. Esta lógica de make-to-stock é a adotada na maior parte da produção, e dirige-se 

principalmente aos mercados de Portugal e da Suécia. Contudo, clientes que partilhem do mesmo 

rótulo podem ser abastecidos do stock que supostamente seria destinado a outro cliente. À medida 

que se vai utilizando o stock, o planeamento vai repondo o mesmo. 

Por outro lado, há mercados muito específicos que não têm muitas encomendas por ano, não 

conseguindo ter uma perceção do que vai acontecer no seu país de modo a fornecerem à JMF uma 

previsão. Para estes clientes, a JMF utiliza uma abordagem make-to-order, começando o processo 

de produção apenas quando recebem a encomenda. Todos os clientes têm de fazer o pedido com 

48h de antecedência. 

Em ambos os casos o produto é engarrafado na totalidade (com rotulagem inclusive) pois já têm um 

cliente alocado. O produto acabado fica a aguardar em armazém. 

o Produto Semi-Acabado - Etapa 5B: 

Uma vez que cada país obriga a uma rotulagem específica, consoante as inscrições legais em vigor 

em cada um deles, a JMF adotou a estratégia postponement para alguns dos seus vinhos, no sentido 

de ser possível através do adiamento do processo de rotulagem a possibilidade de determinado lote 

servir para todos os seus clientes. O processo começa com uma produção em sistema push até ao 

enchimento e colocação de rolha e cápsula na garrafa, pois até aqui o produto é igual em todos os 

países. Depois do produto estar semi-acabado é colocado em box pallets, onde fica a aguardar a 

chegada de uma encomenda. É neste ponto que se localiza a fronteira push-pull. A fase pull inicia-se 

quando a encomenda é colocada e a partir daqui o produto semi-acabado volta para a linha de 

produção para completar o processo, já que nesta fase a rotulagem correspondente ao país em 

causa e posterior encaixotamento das garrafas já é possível (as caixas também variam de país para 

país pois cada país requer um número de unidades diferentes em cada caixa, o que implica a 

utilização de caixas diferentes). O lead time de produção nestes casos foi significativamente reduzido. 

Infelizmente, este é um processo que não pode ser aplicado a todos os tipos de vinho da empresa 

devido a três fatores:  

 Em primeiro lugar devido à limitação do número de box pallets que a JMF possui;  

 Em segundo lugar devido ao espaço de armazenagem que as box pallets ocupam, sendo que 

este espaço vai tirar lugar ao espaço para produto acabado;  

 Outra razão está associada com os tempos de setup das linhas de produção, uma vez que, 

por exemplo, mudar a preparação de uma caixa de seis unidades para uma caixa de doze 

implica tempos de inatividade grandes das máquinas ao qual está associado um custo. 

Um exemplo da necessidade da aplicação deste processo é nos vinhos brancos. O departamento de 

enologia apela a que o vinho branco seja engarrafado o mais rápido possível, mesmo que ainda não 

existam clientes para tal, devido ao volume de quebras e à qualidade do vinho que fica afetada se o 

engarrafamento rápido não acontecer.  



10 
 

O armazém da JMF opera segundo uma política First In, First Out (FIFO) e está dividido em 

diferentes zonas (Figura 8): zona de matérias-primas, box pallets, produto acabado e encomendas já 

preparadas para serem expedidas brevemente. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Distribuidor 

O sector dos vinhos em Portugal aumentou nos últimos anos em grande escala as suas exportações. 

Estando a par desta tendência, a JMF produz tanto para o mercado interno como para o mercado 

externo, sendo que cerca de 70% da sua faturação anual corresponde a vendas ao mercado externo, 

abrangendo todo o mundo.  

Contudo, o seu maior cliente é nacional e é a distribuidora de bebidas alcoólicas SOLBEL. A SOLBEL 

é praticamente o único cliente direto a nível nacional da JMF. Deste modo, a JMF nunca recebe 

encomendas diretas do retalhista, apenas da SOLBEL. A SOLBEL adquire os produtos à porta do 

armazém da JMF e encaminha-os posteriormente para o seu único centro de distribuição localizado 

em Lisboa, sendo a partir daqui que é realizada a distribuição para todo o país (embora envolvida em 

algumas parcerias com outros subdistribuidores).  

Para além deste grande cliente nacional a JMF realiza também vendas que não envolvem a SOLBEL, 

embora numa quantidade muito pequena e quase desprezável. Estas vendas tratam-se de casos 

como as lojas francas dos aeroportos e Messe (cantina da Marinha Portuguesa), em que a venda é 

efetuada diretamente entre a JMF e estas organizações. 

Também no mercado externo a situação se assemelha ao caso da SOLBEL. Os clientes dos 

mercados externos são também distribuidores que compram diretamente à JMF e depois se 

encarregam de fazer a distribuição interna no seu próprio mercado, sendo que esta difere de mercado 

para mercado consoante a legislação aplicada nesse país. 

Dos mercados estratégicos da JMF fazem parte os mercados: Portugal, Suécia, Brasil, Itália, Canadá, 

E.U.A., Holanda, Dinamarca, Noruega e Espanha. Para além de Portugal, o Brasil e a Suécia 

correspondem à maior parcela de vendas da JMF. 

Na Figura 9 podem visualizar-se as percentagens de vendas da JMF correspondentes a cada país, 

sendo que estes 10 mercados estratégicos correspondem a 90% das vendas da empresa. A situação 

Zona de Produto Acabado Zona de Box Pallets Zona de Matérias-primas 

Figura 8 – Diferentes zonas do Armazém da JMF 
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SOLBEL
95%

Outros
5%

assemelha-se a nível de vendas em volume de quantidade (número de caixas), sendo que as 

percentagens variam muito pouco para este parâmetro, comparativamente com as descritas. 

 

 

Figura 9 - Representação das vendas (em percentagem) da JMF a cada mercado (JMF, 2014) 

 

É notório que Portugal é o maior cliente da JMF, sendo que deste país, cerca de 95% correspondem 

a vendas à distribuidora SOLBEL e apenas 5% a outras vendas nacionais. 

O transporte dos produtos para os mercados externos realiza-se de duas formas, consoante os 

mercados se localizem dentro ou fora da União Europeia: 

 Dentro da União Europeia: O transporte é realizado por camião e o custo do transporte é ao 

encargo do distribuidor, sendo estes responsáveis por levantar o produto acabado à porta do 

armazém da JMF. 

 Fora da União Europeia: O transporte é realizado por navio, utilizando-se a cláusula FOB 

(Free on Board). Deste modo, a JMF é a responsável pelo transporte do produto até ao porto 

de Lisboa, contratando uma empresa transportadora para o efeito. 

2.2.4 Cliente 

Como já referido anteriormente, os clientes diretos da JMF são distribuidores. Veja-se nesta secção 

quais os clientes destes distribuidores, que são no fundo o ponto de contacto entre a marca e o 

consumidor final. 

Estes pontos de venda subdividem-se em 3 canais: 

 Canal Off Trade – representado pelo conjunto de todos os hipermercados e supermercados, 

como o Pão de Açúcar, Grupo Sonae, Pingo Doce, Intermarché e E.leclerc. 

 Canal Tradicional – corresponde ao canal HORECA (Restauração). 

 Canal Cash and Carry – Representa o conjunto de grossistas. 
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Em termos de percentagem de vendas em volume de quantidade, o canal Off Trade e Tradicional 

apresentam os valores mais significativos, como se pode verificar pela Figura 10. 

 

 

Figura 10 - Representação em termos de volume de quantidade associada a cada canal (JMF, 2014) 

A empresa pretende analisar um plano de reestruturação da operação de fornecimento de matérias-

primas, e como tal, começar-se-á com a análise da estrutura da operação de abastecimento atual 

para futuras deliberações. 

2.3 OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA MATÉRIA-PRIMA 

2.3.1 Produção Interna de Matéria-Prima 

Por forma a garantir a qualidade da matéria-prima essencial à produção do vinho, a uva, a JMF 

assume uma opção estratégica que passa pela integração vertical da fase vitícola, possuindo assim 

uma grande área de vinha própria. Várias são as Quintas que proporcionam a uva utilizada na 

produção da JMF e estão localizadas em diferentes regiões - Setúbal, Alentejo e Douro - como forma 

de maximizar o potencial qualitativo de cada vinho, pois a cada região estão associadas diferentes 

condições climatéricas e tipos de terreno. 

Contudo, a maior parte das Quintas estão localizadas na Península de Setúbal, e dada a proximidade 

das vinhas desta zona com as instalações da empresa, o transporte da uva pode ser realizado desde 

as vinhas até ao centro de vinificação através de uma viatura pertencente à JMF. Já no Douro, região 

esta, estrategicamente escolhida como forma de gerar valor acrescentado à empresa, o transporte da 

matéria tem de ser realizado em forma de vinho através de autotanques, uma vez que a distância 

entre a vinha e as instalações da JMF já não permite o transporte da matéria em forma de fruto, pois 

originaria a sua degradação. 

A indústria do vinho é uma indústria em que a maior parte do stock já está dentro de portas, pois para 

a maior parte dos vinhos o aprovisionamento tem de ser feito todo na altura do ano correspondente à 

vindima. 
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2.3.2 Fornecimento Externo de Matéria-Prima 

2.3.2.1 Matérias-primas 

O sector vitivinícola abrange uma grande diversidade de matérias subsidiárias, como garrafas, caixas, 

rolhas, materiais de rotulagem, cápsulas, gifts, bag-in-box, produtos enológicos, entre outros.  

Depois do vinho (e todas as atividades que o originam), consideram-se as garrafas o material mais 

significativo em termos de custos, seguido das caixas e depois do material de rotulagem. 

o Garrafas 

A indústria do vidro é aquela onde os fornecedores melhor conseguem cumprir os prazos de entrega, 

uma vez que esta é uma indústria onde se realizam produções muito grandes devido ao elevado 

número de clientes. Existem garrafas que são comuns a vários produtores de vinho e isso permite 

aos fornecedores de garrafas ter stock. Deste modo, é possível em casos de urgência receber a 

encomenda após vinte e quatro horas do respetivo pedido. 

o Caixas 

As caixas normalmente utilizadas são caixas de cartão, embora também sejam utilizadas caixas de 

madeira em situações pontuais. As caixas de cartão são a matéria que mais volume ocupa a seguir 

às garrafas. Devido a este constrangimento, e ao contrário do caso da indústria do vidro onde existe 

stock, o caso das caixas é uma situação em que apenas se produz consoante encomenda, utilizando 

assim uma estratégia de make to order.  

o Rolhas 

Também esta matéria ocupa muito espaço de armazém, sendo o material que mais espaço ocupa a 

seguir às caixas.  

o Materiais de Rotulagem 

Dos materiais de rotulagem fazem parte os rótulos, contra-rótulos e gargantilhas.  

o Cápsulas 

As cápsulas mais utilizadas são cápsulas compostas pelo material PVC. Para além deste material, a 

JMF também utiliza cápsulas de material PET ou alumínio complexo, embora em pequena 

quantidade. Para além das cápsulas tradicionais PVC, a JMF recorre também em quantidade 

significativa para a sua produção a cápsulas de rosca (sistema Pilfer-proof). 

o Gifts 

Os gifts são caixas de cartão concebidas para a envolvência de uma unidade individual. Estes têm 

função publicitária e em alguns casos proporciona alguma proteção, sendo muito utilizados para 

acolher as garrafas de moscatel ou bolsas bag-in-box (embalagem formada interiormente por uma 

bolsa flexível onde é inserida uma torneira por onde é vertido o vinho e exteriormente por uma caixa 

em cartão).  
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Todas estas matérias-primas necessárias ao engarrafamento dos diferentes vinhos da JMF estão 

sujeitas a diferentes lead times, como se pode observar pela Tabela 1.  

Tabela 1 - Representação dos diferentes lead times de cada matéria-prima 

Matéria-Prima Lead Time (médio) 

Garrafas Regulares 1 a 2 Semanas 

Especiais 3 a 4 Semanas 

Caixas Cartão 2 Semanas 

Madeira 3 a 4 Semanas 

Rolhas Regulares 2 Semanas 

Especiais 4 Semanas 

Material Rotulagem 2 Semanas 

Cápsulas 
PVC; PET; 
Complexo 

2 Semanas 

Rosca 3 a 4 Semanas 

Gifts Bag in Box 4 Semanas 

Outros 4 Semanas 

Bolsas Bag in Box 3 a 4 Semanas 

 

A razão para os lead times da maioria dos materiais serem tão grandes deve-se ao facto de os 

fornecedores só começarem a produzir consoante encomenda da JMF (exceto fornecedores de 

garrafas). Isto porque a JMF não consegue dar previsões a longo prazo aos fornecedores, uma vez 

que está dependente de uma possível alteração de imagem que possa ocorrer para alguma matéria-

prima. O mesmo acontece no caso dos materiais em que esteja inscrito o ano da colheita, visto que 

se tem de ir balanceando o que ainda realmente permanece daquela colheita para ser engarrafado. 

2.3.2.2 Fornecedores 

Todos os fornecedores de matérias subsidiárias realizam a entrega da mercadoria à porta do 

armazém da JMF. O preço final pago pela JMF aos fornecedores já inclui o transporte da matéria-

prima até às instalações da JMF. Assim, a JMF não sabe qual o valor monetário que está a ser 

cobrado individualmente pelo transporte e pela matéria-prima em si. 

Na Figura 11 encontram-se representadas as localizações geográficas dos principais fornecedores da 

JMF, sendo possível verificar a tendência dos fluxos de materiais que se dão entre os fornecedores 

de matérias-primas e a JMF. 
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Figura 11 - Fluxos de Matérias-Primas dos Fornecedores para a JMF 

Verifica-se que a maioria dos fornecedores têm as suas instalações situadas no Norte de Portugal. 

Embora sejam poucos, existem também fornecedores localizados fora de Portugal. A cada letra 

representada no mapa está associado um fornecedor, cuja designação, localização e matéria-prima 

correspondente se especificam na Tabela 2. 

Tabela 2 - Fornecedores responsáveis pelo fornecimento de cada matéria-prima e sua localização 

Fornecedor Localização da Fábrica Matéria-Prima 

A Figueira da Foz - Coimbra 

Garrafas 
B 

Vila Nova de Gaia - Porto 
Amadora – Lisboa 

Marinha Grande – Leiria 
(Espanha) 

C Odivelas - Lisboa Caixas (Cartão) 

D Valongo - Porto Caixas (Madeira) 

E Santa Maria da Feira - Aveiro Rolhas 

F Vila Nova de Gaia - Porto 

Material Rotulagem G Sintra - Lisboa 

H Évora 

I Vila Nova de Gaia - Porto 
Cápsulas (PVC; PET; 

Complexo) 

J Santa Maria da Feira - Aveiro Cápsulas (Rosca) 

K (Espanha) Cápsulas (Rosca; Complexo) 

L Vila Nova de Gaia - Porto 

Gifts M Maia - Porto 

N Sintra - Lisboa 

O (Espanha) Bolsas para Bag in Box 
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A JMF realiza reuniões com os seus fornecedores para tomar conhecimento de dificuldades sentidas 

por estes, numa tentativa de resolução de dificuldades entre as partes. 

2.3.2.3 Processo de Compras 

A operação de fornecimento externo de matérias-primas inicia-se com a colocação de uma 

encomenda por parte da JMF ao fornecedor. Esta encomenda é determinada a partir de um processo 

que se inicia no departamento de Logística, e onde se dá a entrada das encomendas dos clientes da 

JMF (normalmente recebidas através de correio eletrónico) no sistema MFG/PRO (ERP). 

Para além deste sistema de informação, a JMF possui um software intranet. Este software vai 

introduzir os dados existentes no ERP, como é o caso das entradas de encomenda de clientes. É a 

partir deste software que o departamento de produção realiza o planeamento de produção 

necessário, quer seja para satisfazer uma encomenda, quer seja para reposição/criação de stock. 

Neste software são assim introduzidos todos os agendamentos de produção de produto 

final/engarrafamento definidos para um certo período de tempo. Com base neste planeamento de 

produção, o software consegue automaticamente informar quais as matérias-primas necessárias ao 

planeamento de produção. É com base nesta informação que o departamento de Compras toma 

conhecimento das necessidades e realiza as encomendas de matéria-prima aos fornecedores. 

Dadas as frequentes ocorrências de alterações ao planeamento de produção, as compras de 

matérias-primas são realizadas tendo em conta também um plano anual de vendas (que prevê 

quanto é que a empresa vai consumir naquele ano relativamente a algumas matérias-primas). 

A empresa está a fazer esforços no sentido de conseguir estabilizar mais o planeamento de produção 

para que as alterações sejam em menor número, visto que estas mudanças originam uma situação 

de excesso ou de défice de matérias-primas 

Para poder dar resposta a alterações de planeamento que possam ocorrer, assim como garantir que 

as matérias-primas chegam atempadamente e antes da produção, a JMF adotou a política de que 

todos os recursos de manufatura necessários para determinada produção têm de dar entrada no 

armazém da JMF até à semana anterior à necessidade. A existência de materiais cujo lead time pode 

chegar às quatro semanas implica a leitura do planeamento com cerca de um mês de antecedência 

para iniciar a encomenda. Para além disto, existe sempre em armazém algum stock de matérias-

primas mais rotativas (como garrafas, cápsulas, rotulagem mais genérica) que se utilizam em 

qualquer mercado. 

2.3.3 Constrangimentos da Operação 

Um aspeto fundamental relaciona-se com a falta de visibilidade dentro da cadeia de abastecimento. 

Não há grande abertura para uma partilha de informação, tanto pela parte dos fornecedores como 

pela parte do distribuidor nacional. Assim, a informação que a JMF possui sobre o inventário dos 

fornecedores e estes sobre o da JMF, é escassa e incerta. A partilha de informação serviria para uma 
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melhoraria das previsões e uma maior visibilidade e comunicação entre as partes, o que se refletia 

num melhor e mais adequado planeamento da produção. 

Um segundo constrangimento relaciona-se com a incerteza na entrega dos materiais encomendados 

aos fornecedores. Muitas vezes estes não têm os materiais prontos na data prevista, solicitando mais 

um ou dois dias para conseguir produzir o que foi encomendado pela JMF. 

Existe também uma tolerância de 10% para a generalidade dos materiais encomendados a 

fornecedores, ou seja, a JMF permite que a quantidade encomendada por ela seja alterada em mais 

ou menos 10%. Esta medida facilita a gestão dos fornecedores nos seus lotes de produção por vezes 

fixos. Contudo, para o caso dos contra-rótulos que têm uma numeração associada ou para situações 

de alteração de imagem, não existe permissão por parte da JMF para tolerância e a quantidade 

encomendada é exata.  

Outro constrangimento prende-se com a matéria-prima garrafas. Devido à instabilidade deste 

material, a descarga do camião tem de ser realizada palete a palete, sendo os tempos de descarga 

por camião entre quarenta e cinco minutos a uma hora. Devido ao tempo consumido por esta 

operação, as entregas de garrafas só se podem dar durante o período da manhã, evitando assim o 

transtorno de outras horas de trabalho durante o resto do dia. 

Também as caixas são um material crítico a nível de descarregamento da viatura, sendo também 

necessária uma descarga de palete a palete. Assim, a chegada de caixas às instalações da JMF só 

se pode dar durante o período da tarde. Todos os outros materiais podem chegar a qualquer hora 

dentro do horário de trabalho. 

2.4 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

2.4.1 Descrição do problema a estudar 

O presente trabalho surge de uma necessidade por parte da JMF em saber se a realização de uma 

reestruturação na operação de distribuição das matérias-primas provenientes dos fornecedores trará 

vantagens à empresa a nível de custos. De acordo com a sua missão em apostar permanentemente 

em inovação e melhoria contínua, a empresa pretende encontrar novas oportunidades de melhoria 

nesta temática dos transportes, com vista a reduzir essencialmente os custos.  

Assim, o problema atual passa pelo conhecimento da estratégia de distribuição de matérias-primas 

que maior benefício trará à empresa. Para tal, e visto que a tomada de decisão implica o nível 

estratégico, serão analisados no capítulo 4 alguns cenários com vista a esta reestruturação. Estes 

cenários serão desenvolvidos à luz da possibilidade de desempenho da recolha das matérias-primas 

tanto através de meios próprios como através de outsourcing logístico. Para a realização da operação 

por conta da própria JMF serão apresentados cenários que consideram quer a compra quer o aluguer 

do veículo necessário para o transporte. Para o cenário da subcontratação de terceiros considerar-se-

á a possibilidade de estabelecimento de uma parceria logística com um operador logístico, de forma a 

que seja este o responsável pela gestão do transporte. 
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Estes cenários serão avaliados com base nos custos que originam, que por sua vez serão 

comparados com os custos decorrentes da estratégia de distribuição atualmente praticada. 

2.5 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

A JMF assume o papel de produtor na sua cadeia de abastecimento, onde integra verticalmente a 

fase vitícola. Os seus clientes são maioritariamente empresas distribuidoras e concretiza vendas 

tanto para o mercado interno como para o mercado externo, correspondendo o mercado externo à 

maior parcela da sua faturação. Contudo, Portugal é o seu maior cliente. 

As principais matérias-primas utilizadas no engarrafamento do vinho são as garrafas, as caixas, as 

rolhas, o material de rotulagem, as cápsulas e os gifts, encontrando-se a maior parte dos 

fornecedores de matérias-primas situados no Norte de Portugal. Atualmente o transporte de matéria-

prima é realizado a cargo dos fornecedores que realizam a entrega à porta do armazém da JMF. 

O problema em análise foca-se na reestruturação da operação de transporte e distribuição das 

matérias-primas, onde se procura uma solução que traga benefícios para a empresa, de forma a 

atingir-se um aumento da eficiência e redução de custos. Com vista a esta reestruturação, serão 

considerados cenários que visem as hipóteses tanto de outsourcing da operação como realização 

desta através de meios próprios. 

Dado que se considerarão várias estratégias de distribuição na resolução do problema em estudo, 

será necessário realizar-se uma revisão da literatura que contemple as principais conclusões 

retiradas por outros autores nas temáticas da gestão das atividades logísticas, principalmente na 

componente dos transportes. Esta revisão bibliográfica será assim apresentada no capítulo 3, de 

modo a enquadrar o caso de estudo num contexto teórico.  
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CAPÍTULO 3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

No presente capítulo pretende-se analisar algumas temáticas presentes na literatura que servirão 

como base de sustentação ao problema em estudo. Assim, é apresentada inicialmente na secção 3.1 

a definição de Gestão de Cadeias de Abastecimento e suas principais atividades e funções. Na 

secção 3.2 será apresentado o conceito de Gestão Logística, assim como a importância que os 

transportes representam nesta temática. Para além disto, constatar-se-á a existência de duas formas 

principais de execução das funções logísticas, quer seja recorrendo a outsourcing logístico ou 

desempenhando estas funções in-house. Como tal, e dado que o problema a analisar no decorrer da 

dissertação passa pela reestruturação da operação de fornecimento de matérias-primas, é necessário 

a abordagem de alguns conceitos úteis para o caso da operação de transporte de matérias-primas 

passar a ser realizada pela própria empresa. Deste modo, serão analisadas na secção 3.3 algumas 

estratégias de distribuição referidas na literatura, assim como problemas referentes ao planeamento 

de rotas de veículos. Por outro lado, e dado que a operação de transporte de matéria-prima também 

pode passar a ser realizada através da subcontratação de terceiros, focar-se-á na secção 3.4 o 

conceito de outsourcing logístico. O capítulo termina com a apresentação das principais conclusões 

acerca da revisão bibliográfica efetuada.  

3.1 GESTÃO DE CADEIAS DE ABASTECIMENTO  

O termo Gestão de Cadeias de Abastecimento (GCA) foi introduzido nos anos 80 como uma área 

formal de investigação e tem evoluído desde então, representando nos dias de hoje um foco amplo e 

abrangente (Stock & Boyer, 2009). 

Simchi-Levy et al. (2003, p.1) define GCA como ―um conjunto de abordagens utilizadas para integrar 

eficientemente fornecedores, produtores, armazéns e lojas, de maneira a que a mercadoria seja 

produzida e distribuída nas quantidades certas, no local certo e no tempo certo, minimizando custos e 

ao mesmo tempo satisfazendo os requisitos do nível de serviço‖. Esta minimização de custos, assim 

como a maximização da rentabilidade da cadeia de abastecimento, passam pela gestão eficiente dos 

fluxos de produtos, de informação e de recursos, responsáveis pela interligação dos diferentes níveis 

da cadeia de abastecimento (Chopra & Meindl, 2007). Stock and Boyer (2009) sustentam estes 

autores e defendem que a maximização de rentabilidade conseguida através de melhorias ao nível da 

eficiência e da adição de valor ao longo da cadeia que garantem a satisfação do cliente, resultam da 

gestão de uma rede de relações dentro das empresas e entre organizações e unidades de negócio 

independentes, onde se incluem fornecedores de materiais, processo de compras, instalações de 

produção, logística, marketing, sistemas que facilitem o fluxo direto e inverso de materiais, serviços, 

finanças e a informação desde o produtor até ao cliente final.  

Consequentemente, o aumento da eficácia e da eficiência da cadeia de abastecimento torna-se um 

fator crítico para uma empresa permanecer competitiva num mercado que é cada vez mais global e 

onde a competição é cada vez maior (Garcia et al., 2012). Deste modo, no ambiente global e 
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altamente competitivo que se vive atualmente no século XXI, a GCA é fundamental às empresas que 

procuram esse aumento de eficiência e de eficácia (Hosie et al., 2007). 

As decisões tomadas na GCA remetem a diversos níveis de decisão, como sendo o nível estratégico, 

tático e operacional (Vidal & Goetschalckx, 1997). Em tempos passados, os exercícios de 

planeamento estratégico usados em diversas empresas baseavam-se em juízos de gestão sobre as 

direções futuras da empresa e dos mercados em que esta compete, sendo que as opções relativas à 

cadeia de abastecimento eram geralmente ignoradas. No entanto, mais recentemente, decisões 

importantes na cadeia de abastecimento têm sido incorporadas nestes exercícios (Shapiro, 2004). 

Deste modo, a GCA é vista como uma ferramenta de suporte que auxilia as organizações a 

implementar as suas estratégias (Ketchen & Hult, 2007), de tal modo que uma das mudanças de 

paradigma mais importantes da gestão empresarial moderna é o facto de as empresas individuais 

deixarem de competir como entidades autónomas e passarem a competir como cadeias de 

abastecimento, verificando-se assim uma era de ―supply chain versus supply chain‖ (Boyer et al., 

2005; Lambert & Cooper, 2000). 

Frequentemente são confundidos na literatura os conceitos de GCA e de Gestão Logística (Varma et 

al., 2006). Contudo, segundo Ballou (2007), têm sido feitos esforços no sentido de distinguir os dois 

conceitos, explicitando-se a Logística como sendo um subconjunto da GCA. O autor considera a GCA 

como sendo um conceito evolutivo, sendo que todas as atividades pertencentes à GCA já existiam 

numa fase anterior ao surgimento do conceito. Estas atividades foram-se agrupando ao longo do 

tempo de acordo com as suas similaridades, dando origem a novos conceitos utilizados nos dias de 

hoje. 

Segundo o Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), a GCA engloba o 

planeamento de gestão de materiais de todas as atividades envolvidas no abastecimento, nas 

compras, operações de produção, coordenação e colaboração com os parceiros do canal 

(fornecedores, intermediários, operadores logísticos e clientes) e na integração da oferta e gestão da 

procura (CSCMP, 2013). A GCA inclui todas as atividades da Gestão Logística e origina a 

coordenação de processos e atividades, realizada de forma paralela e transversal ao marketing, 

vendas, conceção do produto, finanças e tecnologias de informação. 

3.2 GESTÃO LOGÍSTICA  

A Gestão Logística faz parte da GCA e planeia, implementa e controla eficaz e eficientemente o fluxo 

direto e inverso de materiais e informação relacionada, desde o ponto de origem até ao ponto de 

consumo, de maneira a satisfazer os requisitos do cliente (CSCMP, 2013; Ghiani et al., 2004). 

Em resposta a filosofias e práticas de gestão emergentes, o pensamento e as práticas da Gestão 

Logística têm evoluído de uma função puramente operacional para uma abordagem sofisticada que 

integra estratégias e tecnologias complexas (Hosie et al., 2007), tendo sofrido assim uma evolução de 

uma função meramente de neutralização de custos para uma função mais estratégica e que 

providencia uma vantagem competitiva exclusiva (Gadde & Hulthén, 2009). Assim sendo, a logística 

tornou-se numa das atividades mais importantes nas sociedades modernas (Ghiani et al., 2004). 
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Segundo o CSCMP (2013), as principais atividades da Gestão Logística prendem-se com o 

armazenamento e manuseamento de materiais, com o despacho de encomendas, com a conceção 

da rede logística, com a gestão de inventário, com o planeamento do abastecimento e das entregas, 

com a gestão dos prestadores de serviço logístico, com a gestão de frota e com a gestão do 

transporte inbound e outbound. 

Hosie et al. (2007) considera mesmo que a Gestão Logística é um aspeto da GCA que se foca 

especificamente no transporte e na distribuição, desempenhando um papel fundamental na GCA visto 

que o movimento de bens para uma localização geográfica não é uma tarefa simples. 

3.2.1 O Papel dos Transportes na Logística 

O transporte de mercadorias assume um papel crucial na economia dos dias de hoje, visto permitir 

que um produto seja consumido a centenas de quilómetros do local onde foi produzido (Ghiani et al., 

2004), quer seja matéria-prima proveniente da fonte para o fabricante, deslocação de produtos 

semiacabados entre fábricas ou mesmo o transporte do produto final para retalhistas e clientes 

(Farahani et al., 2011). Assim, através de um sistema de transporte bem gerido, os bens conseguem 

ser enviados para o local certo e no tempo certo, afetando deste modo os resultados das atividades 

logísticas e influenciando assim a produção e as vendas. Consequentemente, o aumento da 

eficiência do sistema de transporte na realização de atividades logísticas pode trazer uma redução de 

custos operacionais e a promoção da qualidade do serviço, levando a uma maior competitividade da 

empresa pelo aumento da eficiência logística (Tseng et al., 2005). 

Dada a quantidade de recursos que consome na sua operação, o transporte desempenha um papel 

muito importante na logística devido aos custos consideráveis que representa (Ghiani et al., 2004), 

muitas vezes compreendendo mesmo um ou dois terços dos custos logísticos totais (Farahani et al., 

2011; Tseng et al., 2005). Esta constatação encontra-se representada na Figura 12, de acordo com 

um estudo realizado em 2008 pela A.T.Kearney em parceria com a European Logistics Association. O 

estudo foi executado com base em 180 empresas (de oito ramos da indústria) pertencentes a 18 

países Europeus e é notória a percentagem que os custos de transporte representam em relação aos 

custos logísticos totais, tendo em conta apenas as diferentes componentes de custo. 

A percentagem do custo logístico total em cada ano, representado na Figura 12, é em relação ao 

valor das vendas líquidas nesse ano, e apesar de se verificar uma diminuição dos custos logísticos 

totais entre 1987 e 2003, é notória a inversão desta tendência a partir de 2003. Entre 2003 e 2008, os 

custos logísticos aumentaram quase 20%, sendo que este aumento se distribui uniformemente entre 

três componentes de custo: custo de transporte, custo de armazenagem e custo de inventário. O 

aumento dos custos de transporte pode dever-se ao aumento da globalização (que tem o efeito de 

criar maiores distâncias de transporte), assim como o aumento com custos de combustível e 

portagens (A.T.Kearney, 2009).  
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Figura 12 - Evolução dos custos logísticos em percentagem das vendas (Rangel, 2012) 

No mesmo estudo previu-se um aumento dos custos logísticos a partir de 2008 até ao ano passado, 

em proporção à tendência económica global. Segundo Hoff et al. (2010), o aumento da necessidade 

de transporte tende a aumentar com o crescimento económico e com o aumento da globalização e do 

consumo. Como tal, no caso dos transportes a previsão de aumento entre 2008 e 2013 deve-se à 

maior globalização e preocupações acrescidas com a sustentabilidade. No caso dos custos com 

armazenagem e inventário, este aumento deve-se ao crescimento de serviços com valor 

acrescentado e aumento de custos financeiros associados a stocks, respetivamente (A.T.Kearney, 

2009). 

Dado que o transporte contribui com a maior parcela de custos entre os elementos de um sistema 

logístico (Tseng et al., 2005) e dada a cada vez maior competição na indústria dos transportes, há 

uma forte necessidade de reduzir os custos associados ao transporte e de procurar por uma maior 

eficiência, nível de serviço ao cliente, pontualidade e reatividade (Hoff et al., 2010).  

3.2.2 Modos de Gestão das Atividades Logísticas 

De acordo com Razzaque and Sheng (1998), existem diferentes formas de as empresas realizarem 

as suas funções logísticas, podendo desempenhar as atividades in-house (através de meios próprios) 

ou comprando este serviço a terceiros e recorrendo deste modo ao outsourcing logístico.  

Segundo a análise efetuada por Millen et al. (1997), a realização de atividades logísticas por meio da 

combinação entre in-house e outsourcing pode revelar-se um bom princípio. Wilding and Juriado 

(2004) sustentam este autor através de um estudo que comprova a empregabilidade da hipótese. 

Neste estudo, realizado com base em várias empresas da indústria de bens de consumo na Europa, 

apurou-se que a utilização do sistema combinado (operadores logísticos e departamento de logística 

in-house) para gerir pelo menos uma função logística correspondia a 72% dos inquiridos. Contudo, o 

estudo indicou também que este sistema misto tendia a ser menos comum do que a realização das 

funções logísticas apenas através da utilização de outsourcing ou apenas através do departamento 
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logístico in-house. Deste modo, avaliaram-se de entre onze funções logísticas as que são vistas pela 

empresas entrevistadas como sendo mais ou menos adequadas a serem realizadas unicamente por 

outsourcing, pelo departamento de logística in-house ou por ambos. Com base nisto construiu-se um 

índice onde o valor 100 significa que todas as empresas inquiridas têm a função logística realizada 

apenas por meios de outsourcing e 0 corresponde a todas empresas manterem a função logística 

completamente dentro de portas. A Figura 13 pretende ilustrar esta situação. 

 

Figura 13 - Propensão de atividades logísticas para realização outsourcing vs in-house (Wilding & Juriado, 2004) 

Conclui-se através da Figura 13 que a atividade de transporte é a função logística mais provável a ser 

realizada totalmente pela subcontratação de operadores logísticos. Este facto mantém-se até aos 

dias de hoje, segundo um estudo realizado pela Capgemini (2014), em que evidencia o transporte 

como sendo a atividade logística mais requisitada a operadores logísticos. O mesmo estudo demostra 

ainda alguns altos e baixos em relação à decisão de outsourcing logístico ao longo dos últimos 

dezoito anos, onde por vezes as empresas aumentam a sua utilização de serviços logísticos por 

outsourcing (quer seja a nível de atividades individuais ou mesmo totalmente), outras vezes decidem 

realizar algumas ou todas as suas funções logísticas dentro da própria empresa. A decisão de 

realização das atividades logísticas através de outsourcing ou in-house é uma decisão estratégica da 

empresa e depende de uma infinidade de variáveis (Selviaridis & Spring, 2007), sendo que em ambos 

os casos existem vantagens e desvantagens (detalhadas na secção 3.4.2) que têm de ser 

ponderadas pela empresa aquando da decisão. Contudo, segundo o estudo, a tendência revela-se na 

direção de aumento da utilização de outsourcing, sendo que este movimento supera geralmente o 

movimento da realização de funções logísticas in-house. Como tal, será analisada com mais detalhe 

a temática do outsourcing logístico na secção 3.4. 

De acordo com Rushton et al. (2010), a decisão mais comum a ser tomada por aqueles que operam 

com distribuição física é a realização da operação de distribuição por conta própria ou com recurso a 

outsourcing. Segundo Chopra and Meindl (2007), esta decisão deve ser baseada na capacidade da 

empresa em lidar proveitosamente com o controle do transporte, assim como a importância 

estratégica que o transporte representa para o sucesso da empresa. O autor considera ainda que, 
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normalmente, empresas para as quais a gestão do inventário é mais importante do que o transporte e 

onde as cargas são de pequena dimensão, a subcontratação de um operador logístico é a estratégia 

mais adequada pois permite a agregação das mercadorias com as de outras empresas, reduzindo 

assim os custos. Isto acontece por exemplo com os fornecedores de peças para a indústria 

W.W.Grainger e McMaster-Carr. Por outro lado, para cargas de grande dimensão (que permitem uma 

boa utilização dos recursos de transporte) e onde a capacidade de respostas é crucial, a existência 

de frota própria é a melhor opção, como se pode observar pelo exemplo da multinacional Wal-Mart 

que dada a importância dos transportes para o sucesso da sua estratégia e dado que a maior parte 

das suas mercadorias são de grande dimensão, permite à empresa possuir e gerir a sua própria frota. 

Assim, no caso de a decisão da empresa recair sobre o comando próprio da operação relativa ao 

transporte, é importante o entendimento de alguns conceitos relativos ao tema, e que serão 

abordados na secção seguinte. 

3.3 GESTÃO DOS TRANSPORTES 

3.3.1 Estratégias de Distribuição 

A conceção de uma estratégia de distribuição está intimamente ligada com o desempenho de uma 

cadeia de abastecimento. Assim, uma estratégia de distribuição bem conseguida permite à cadeia de 

abastecimento atingir uma capacidade de resposta adequada e a um baixo custo (Chopra & Meindl, 

2007). 

Sadjadi et al. (2009) analisa diferentes estratégias de distribuição e propõe três categorias principais: 

a) Expedição direta do fornecedor para o cliente 

b) Expedição indireta por meio de uma terceira parte 

c) Recolha nos fornecedores e expedição direta para o cliente 

a) b1)

b2) c)

 

Figura 14 - Diferentes estratégias de distribuição presentes na literatura (Adaptado de Sadjadi et al., 2009) 

No sistema logístico de expedição direta (Figura 14.a), a mercadoria é entregue diretamente dos 

fornecedores para o produtor (Sadjadi et al., 2009). A maior vantagem deste tipo de estratégia de 
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distribuição é a eliminação de armazéns intermédios e a sua simplicidade de operação e 

coordenação. Contudo, esta operação envolve um trade-off entre o transporte e os custos de 

inventário (Chopra & Meindl, 2007). Pode considerar-se que no caso de estudo que está a ser 

analisado neste trabalho, este é o modelo atualmente praticado entre a JMF e os seus fornecedores. 

Relativamente ao método de expedição indireta, este consiste na entrega das mercadorias dos 

fornecedores ao armazém de uma outra companhia externa, que é por sua vez responsável por 

abastecer os armazéns do produtor (Figura 14.b1). Também se pode dar o caso de as terceiras 

partes possuírem mais do que um armazém e construírem-nos perto dos fornecedores (Figura 14.b2) 

(Sadjadi et al., 2009). Este modelo de transporte indireto implica a existência de contratação de 

serviço logístico externo, o que leva à importância do outsourcing logístico. 

No método representado pela Figura 14.c, os diferentes fornecedores são divididos em grupos, aos 

quais é alocado um veículo de transporte para fazer a recolha das suas mercadorias, consoante uma 

ordem pré-definida e de acordo com um horário especificado (Sadjadi et al., 2009). 

A análise que se segue incidirá neste último método e que se assemelha ao que na literatura é 

denominado como ―milk run‖. 

3.3.1.1 Milk Run 

O sistema milk run é um modo de operação que consiste tipicamente na recolha das matérias-primas 

através de um veículo enviado pelo produtor, com vista a percorrer todos os fornecedores num 

período específico de tempo e seguindo uma rota pré-definida, de forma a recolher as matérias-

primas e entregá-las posteriormente na fábrica onde serão utilizadas a fim de constituir o produto final 

(Jiang et al., 2010; Nemoto et al., 2010).  

Várias são as vantagens decorrentes da implementação deste modelo de transporte de mercadorias. 

Segundo Chopra and Meindl (2007), para o caso em que são frequentemente necessárias pequenas 

entregas numa base regular, e onde um conjunto de fornecedores se localizam numa proximidade 

geográfica, a utilização de milk runs pode reduzir significativamente os custos de transporte devido à 

consolidação de mercadorias num único veículo. Esta consolidação resulta numa melhor utilização do 

camião devido ao aumento da taxa de ocupação (Arvidsson, 2013). Para além desta redução no 

custo de transporte, a utilização deste sistema permite a clarificação dos custos relativos à 

distribuição, que anteriormente estavam incluídos no preço do material, assim como a diminuição do 

número de camiões na estrada tem associado um efeito benéfico para o ambiente com a redução da 

poluição emitida (Nemoto et al., 2010). 

Outros fatores apontados como vantajosos aquando da utilização de milk runs prendem-se com o 

melhoramento da operação de produção do fabricante, uma vez que a inserção dos materiais e dos 

diferentes componentes na linha de produção se torna mais fácil (Sadjadi et al., 2009), originando um 

melhoramento na linha de produção e a uma maior precisão em sistemas Just-in-Time (JIT) devido à 

sincronização (Nemoto et al., 2010). Este é por exemplo o caso da Toyota, que tem transformado o 

seu sistema de distribuição de partes ao longo das últimas décadas, passando a utilizar o princípio do 

sistema milk run como forma de auxiliar a sua produção em JIT, tanto no Japão como nos Estados 
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Unidos da América (Brar & Saini, 2011). Um sistema milk run eficiente possibilita assim um aumento 

significativo na eficiência de toda a logística associada à produção (Gyulai et al., 2013). De acordo 

com Chopra and Meindl (2007) e Sadjadi et al. (2009), este método de transporte também diminui os 

níveis de inventário no armazém do fabricante, uma vez que o aumento na confiança no ato da 

chegada dos materiais, implica uma redução destes em inventário. 

Em 2008, a empresa de distribuição internacional DHL (Dalsey, Hillblom and Lynn) implementou com 

êxito o sistema milk run para a empresa jaguar land rover, onde os resultados se mostraram bastante 

gratificantes, aumentando a eficiência e reduzindo os custos (Brar & Saini, 2011). Também a 

multinacional Ricoh Company, Ltd. introduziu o método milk run nas suas operações, sendo que de 

modo a operar o sistema milk run eficazmente, a empresa desenvolveu um sistema para otimizar o 

planeamento de rotas de veículos, através da verificação com os fornecedores dos volumes das 

cargas antes da sua recolha. Esta nova iniciativa mais do que duplicou a eficiência no carregamento 

(passando de 30% para 65%), assim como reduziu as distâncias totais percorridas para a realização 

do transporte (RicohExpress, 2009).   

Apesar de todas as vantagens acima referidas resultantes da utilização do milk run, este sistema tem 

como desvantagem o aumento da complexidade de coordenação (Chopra & Meindl, 2007). Ao 

contrário do método da expedição direta, onde o trajeto de cada distribuição já está especificado e 

apenas é necessário tomar decisões relativas à quantidade a ser transportada (Chopra & Meindl, 

2007), o método milk run exige planeamento de rotas. Assim, a resolução de um problema de 

despacho de veículos numa rede milk run é análoga à resolução de problemas de planeamento de 

rotas de veículos (Vehicle Routing Problems) (Du et al., 2007), existido mesmo autores que 

consideram esta prática como uma extensão do Vehicle Routing Problems, denominando-a Milk Run 

Vehicle Routing Problem (MRVRP) (Brar & Saini, 2011; Sun, 2013). 

Para uma melhor compreensão do tema, analisar-se-á de seguida uma revisão da literatura no 

âmbito de Vehicle Routing Problems. 

3.3.2 Vehicle Routing Problems 

3.3.2.1 A Importância do Vehicle Routing Problem 

Como foi possível observar na secção anterior, de modo a satisfazer as necessidades de material das 

organizações são aplicadas diferentes estratégias de distribuição, e dada a capacidade limitada dos 

veículos e o tempo consumido nos processos logísticos, é necessário um planeamento eficaz da 

operação de transportes, de modo a garantir o funcionamento contínuo do processo de produção 

(Gyulai et al., 2013). Para além disto, a distribuição do produto acabado a um custo razoável tem-se 

tornado num fator crítico, sendo que a investigação a nível da logística e operações tem realizado 

uma pesquisa intensiva na conceção e operação de sistemas de distribuição locais, de modo a 

determinar-se os métodos mais eficientes de distribuição (Liu et al., 2003). Deste modo, o 

planeamento de rotas de veículos, Vehicle Routing Problems (VRP), está no cerne da gestão da 

distribuição, onde todos os dias milhares de empresas e organizações se dedicam à entrega e 

recolha de mercadorias (Cordeau et al., 2007), sendo que em áreas urbanas, a circulação de bens 
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pode mesmo ser responsável por 20% a 30% do total de quilómetros percorridos pelos veículos 

(Arvidsson, 2013).  

O VRP tem grande aplicabilidade em muitas situações reais, e é utilizado em muitas tarefas, como 

por exemplo na recolha de lixo, limpeza de ruas, planeamento de rotas para autocarros escolares e 

para vendedores de rua, entre outros (Farahani et al., 2011). Esta é assim em muitas indústrias uma 

das áreas de investigação mais interessantes, sendo que as pesquisas em VRP têm aumentado 

devido à crescente importância da mobilidade na logística e da gestão de cadeias de abastecimento 

que dependem da distribuição em redes rodoviárias (Donati et al., 2008; Eksioglu et al., 2009; Sadjadi 

et al., 2009).   

3.3.2.2 Objetivos do Vehicle Routing Problem 

Nos problemas de VRP clássicos pretende-se determinar o conjunto de rotas a serem realizadas por 

uma frota de veículos com capacidade idêntica, onde cada um deles parte de um certo ponto e 

regressa ao mesmo depois de distribuir as mercadorias a um conjunto de clientes geograficamente 

dispersos (Dantzig & Ramser, 1959; Pandelis et al., 2013; Toth & Vigo, 2001). As rotas devem então 

ser planeadas de maneira a satisfazer a procura, minimizando a distância total percorrida ou o custo 

de transporte e considerando restrições operacionais (Dantzig & Ramser, 1959; Sun, 2013).  

Vários objetivos podem ser considerados no VRP. Segundo Toth and Vigo (2001), os objetivos 

tipicamente considerados são: 

 Minimização do custo global de transporte, dependente da distância global percorrida ou do 

tempo global da duração da viagem e dos custos fixos associados à utilização dos veículos; 

 Minimização do número de veículos utilizados para satisfazer a procura; 

 Equilíbrio das rotas em função do tempo de viagem e da carga dos veículos; 

 Minimização das penalizações derivadas de serviços incompletos prestados a clientes. 

Contudo, os objetivos e constrangimentos encontrados na prática são altamente variáveis, uma vez 

que as condições variam também de cenário para cenário (Cordeau et al., 2007). 

Muitos progressos se realizaram na área nos últimos anos e muitas variantes do VRP e respetivos 

algoritmos e modelos foram estudados (Cordeau et al., 2007; Farahani et al., 2011; Sun, 2013). Estas 

variantes são possíveis de se construir tendo em conta diferentes restrições e detalhes do problema e 

através da inclusão de diferentes aspetos da sua natureza (Donati et al., 2008). Alguns exemplos 

destas variantes de VRP são o Periodic Vehicle Routing Problem (onde o planeamento das rotas é 

realizado para um dado período de tempo), o Capacitated Vehicle Routing Problem (onde são 

incluídas restrições de capacidade de veículos) e o Vehicle Routing Problem with Time Windows 

(onde o tempo de serviço é introduzido como uma restrição) (Farahani et al., 2011). 
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3.3.2.3 Métodos de resolução de Vehicle Routing Problem 

O VRP tem sido extensivamente estudado na investigação operacional, e como tal, dada a 

importância do problema, muitas soluções técnicas têm sido propostas para a sua resolução 

(Peterson et al., 2010). Para as várias variantes do VRP foram propostos diferentes métodos de 

resolução, como os algoritmos exatos, heurísticas e meta-heurísticas. Os algoritmos exatos 

encontram soluções ótimas (é o caso por exemplo dos métodos branch-and-bound ou branch-and-

cut) mas a obtenção destas soluções para problemas complexos é extremamente difícil pois o tempo 

de computação aumenta significativamente com o aumento da dimensão do problema, não sendo 

este método eficaz para problema complexos (Farahani et al., 2011). 

Devido à dificuldade em encontrar soluções ótimas para problemas de grande dimensão, foi essencial 

desenvolver boas heurísticas para a organização e operação de sistemas de distribuição (Liu et al., 

2003). Segundo Toth and Vigo (2001), as heurísticas clássicas desenvolveram-se maioritariamente 

entre 1960 e 1990, e podem classificar-se em três categorias: 1) Heurísticas construtivas; 2) 

Heurísticas em duas fases; 3) Heurísticas de melhoria. Veja-se abaixo a sua pormenorização: 

1) Heurísticas construtivas: Permitem construir gradualmente uma solução admissível, 

através da junção de rotas já existentes ou através da inserção gradual de clientes na rota a 

cada iteração (Toth & Vigo, 2001). Estão representados de seguida alguns exemplos de 

algoritmos criados com base nestes princípios. 

Clarke and Wright (1964) desenvolveram em 1964 um exemplo clássico de heurísticas 

construtivas pela junção de rotas - algoritmo dos Savings. Este baseia-se no conceito de 

poupança através de uma estimativa da redução de custo obtida por servir dois clientes (i e j) 

sequencialmente na mesma rota (Figura 15 b) ao invés de servir os dois clientes 

separadamente em rotas diferentes (Figura 15 a);  

 

Figura 15 - Ilustração do conceito de Savings (Lysgaard, 1997) 

Segerstedt (2013) argumenta que o artigo original proposto por Clarke e Wright para o 

planeamento de rotas não é propriamente direto nem de fácil implementação e propõe uma 

variante do famoso método de poupança de Clarke e Wright. Esta variante consiste na 

construção gradual de rotas através de consecutivas análises de poupança resultantes da 

confluência de clientes numa mesma rota, tendo sempre em consideração as procuras de 

cada cliente e a capacidade de carga máxima do camião. Obtém-se deste modo o mínimo 

número de rotas necessário tendo em conta a otimização da capacidade do camião, sendo 

que o processo se caracteriza pela sua simplicidade e rapidez. O método foi aplicado a um 

problema de planeamento de rotas para a empresa Americana Peapod, que consistia na 
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realização da distribuição a treze clientes a partir de um centro de distribuição com quatro 

camiões cuja capacidade máxima era especificada. O problema foi resolvido anteriormente 

por Chopra e Meindl em 2004 através de um método de matriz de poupança semelhante ao 

sugerido por Segerstedt (2013). Contudo, o novo procedimento proposto por Segerstedt 

(2013) demostrou uma redução do tamanho total da rota em 7%, relativamente aos 

resultados propostos por Chopra e Meindl para o mesmo problema. 

Outro exemplo clássico de heurísticas construtivas são as heurísticas de inserção, que se 

caracterizam pela sua facilidade de implementação e pela capacidade de produção de boas 

soluções. Estas heurísticas constroem uma solução possível através da inserção sequencial 

de clientes à rota parcialmente construída. Assim, em cada iteração é necessário decidir-se 

que clientes ainda não alocados devem ser inseridos e em que parte da solução parcial 

devem ser inseridos, dando estas decisões origem a diferentes variantes de heurísticas de 

inserção. No seu estudo realizado em 2004 referente a heurísticas de inserção eficientes para 

VRP, Campbel et al. considerou uma variedade de restrições, como condicionantes relativas 

às time windows impostas, respeitabilidade de turnos dos condutores, quantidades de 

entrega variáveis, entre outros. 

2) Heurísticas em duas fases: Este método baseia-se na decomposição do problema em duas 

fases, clustering e routing. Na fase de clustering os clientes são agrupados em grupos que se 

associam a uma determinada rota, sendo que a fase de routing consiste na determinação da 

sequência de clientes em cada rota (Toth & Vigo, 2001). Gillet e Miller popularizaram o 

algoritmo sweep em 1974, geralmente referido como sendo o primeiro exemplo de cluster first 

– route second, que consiste na formação de grupos de clientes por rotação de um raio cujo 

centro é o ponto de partida e posteriormente resolvido como um problema do caixeiro-viajante 

para cada cluster de clientes formado (Cordeau et al., 2007). 

3) Heurísticas de melhoria: Utilizam uma solução que já existe e que é viável e procuram 

iterativamente melhores soluções fazendo assim o melhoramento da solução inicial através 

de trocas na estrutura das rotas já criadas (Toth & Vigo, 2001). 

Nas meta-heurísticas a ênfase está na exploração das regiões mais promissoras do espaço de 

soluções. Estes métodos tipicamente combinam regras de pesquisa nas vizinhanças, estruturas de 

memória e recombinações de soluções (Toth & Vigo, 2001), sendo que geralmente produzem 

melhores soluções que as heurísticas clássicas mas requerem mais tempo computacional (Pandelis 

et al., 2013). Contudo, e apesar das heurísticas e das meta-heurísticas produzirem boas soluções 

com tempos de computação mais razoáveis, não garantem o ótimo (Pandelis et al., 2013). 

O estudo em VRP tem estimulado o aparecimento e melhoramento de várias meta-heurísticas cujo 

desempenho está em constante aperfeiçoamento (Cordeau et al., 2007). O crescimento desta 

temática deu-se na década de 90 (Toth & Vigo, 2001) e já em 1998, Gendreau et al. estudaram 

aplicações em VRP com recurso a meta-heurísticas como simulated annealing, deterministic 

annealing, tabu search, genetic algorithms, ant systems e neural network (Eksioglu et al., 2009). 
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Na resolução de problemas em sistemas milk-run são frequentemente utilizadas meta-heurísticas 

dada a complexidade dos problemas apresentados. Em 2008, Ohlmann et al. aplicou a meta-

heurística tabu search na resolução de um problema de planeamento de rotas inbound para a Toyota 

North American Engineering and Manufacturing. Já em 2009, Sadjadi et al. compararam a utilização 

da meta-heurística genetic algorithm com a utilização de um método exato na resolução de um 

problema de transporte de diferentes componentes na indústria automóvel baseado no conceito de 

milk-run. Os resultados apresentaram uma diferença insignificante na solução final, comprovando-se 

a utilização de meta-heurísticas como uma boa alternativa ao desenvolvimento de modelos de 

otimização. 

Contudo, como o problema em estudo envolve um número limitado de fornecedores, não será 

aplicado um modelo de otimização, nem serão utilizadas meta-heurísticas para resolução do 

problema. Para além disto, o foco do problema em estudo é a análise comparativa de diferentes 

estratégias de fornecimento de matérias-primas e não a definição precisa de rotas de distribuição. 

Assim, o recurso a heurísticas clássicas será a abordagem aplicada neste trabalho. 

3.4 OUTSOURCING LOGÍSTICO 

O outsourcing logístico prende-se com a subcontratação de atividades logísticas a empresas que 

estão munidas de equipamento necessário para o fornecimento de um determinado serviço (Lynch, 

2000), envolvendo assim a utilização de companhias externas para a realização de funções logísticas 

que eram tradicionalmente desenvolvidas dentro da organização contratante (Lieb et al., 1993). Esta 

prática de utilização de entidades externas para realizar as funções logísticas que eram anteriormente 

exploradas pelas próprias empresas é também conhecida na literatura pelo termo third-party logistics 

ou TPL (Laarhoven et al., 2000). 

Segundo Kakabadse and Kakabadse (2000b), a utilização do outsourcing logístico pelas empresas 

verificou um crescente aumento anual nos anos 90. Por esta altura, o outsourcing tornou-se um dos 

aspetos fundamentais no campo da gestão estratégica e gozou na última década de um impacto 

mediático devido às consequências deste nos números de empregabilidade de certos países, visto 

que o outsourcing já não termina nas fronteiras dos mesmos (FinancialTimes, 2004). A razão para a 

utilização de outsourcing logístico é ainda mais justificada pela crescente discrepância entre os 

objetivos que as empresas pretendem atingir e aquilo que realmente conseguem realizar 

internamente (Aktas et al., 2011). Segundo Işıklar et al. (2007), com a intensificação da concorrência 

global, as empresas estão a concentrar energias nas suas atividades fundamentais e que são críticas 

à sua sobrevivência, deixando as restantes atividades para empresas especializadas. Esta é assim 

uma estratégia que pode levar a uma maior competitividade (Embleton & Wright, 1998). 

Neste contexto, o outsourcing é uma prática cada vez mais importante seguida pelas empresas que 

pretendem atingir uma melhoria da eficiência (Işıklar et al., 2007). Esta procura por um desempenho 

melhorado na eficiência nas operações logísticas é definida por Bowersox et al. (2007) como um 

desafio de negócio constante. 
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A partir do estudo realizado por Wilding and Juriado (2004) a várias empresas da indústria de bens de 

consumo da Europa, apurou-se que a maior parte das empresas inquiridas consomem entre 30 a 

50% do seu orçamento logístico em práticas de outsourcing. De acordo com Capgemini (2013), esta 

tendência parece manter-se até aos dias de hoje, onde na Europa, 55% dos custos logísticos totais 

correspondem a outsourcing (Ver Figura 16). A média de todas as regiões em que incidiu o estudo 

(América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina) resulta em gastos com outsourcing de 39% 

dos custos logísticos totais. Para além disto, o mesmo estudo indica que, em média, 54% dos gastos 

relativos à atividade de transporte associam-se à prática de outsourcing, sendo que a percentagem 

mais elevada é referente à Europa, com 71% de custos de transporte associados a outsourcing 

(Capgemini, 2013). 

 

Figura 16 - Custos logísticos associados ao outsourcing (Capgemini, 2013) 

O outsourcing logístico é assim um fenómeno global que tem crescido de importância nos últimos 

anos por todo o mundo, tendo sido alvo de estudo por parte de muitos autores nas últimas décadas, 

dada a possibilidade de conquista de vantagem competitiva e redução de custos logísticos que 

proporciona numa extensa variedade de sectores industriais (Işıklar et al., 2007; 

TransportIntelligence, 2004). Em muitas indústrias, o outsourcing logístico é mesmo um componente 

chave da estratégia de gestão logística (Gooley, 2002), onde por vezes as empresas aumentam a 

utilização de serviços logísticos contratados, quer seja em simples atividades individuais ou mesmo 

na totalidade dos serviços disponíveis, outras vezes decidem desempenhar essas funções logísticas 

por meios próprios. Contudo, em geral a tendência caminha na direção de um aumento da utilização 

de outsourcing logístico, ultrapassando assim a tendência de realização das atividades logísticas 

dentro de portas (Capgemini, 2014). 

3.4.1 Serviços prestados pelos Operadores Logísticos 

O surto de outsourcing logístico ocorrido nos últimos anos levou ao aparecimento de grandes 

empresas com capacidade para oferecer soluções de logística sofisticada numa escala tanto 

continental como global (Selviaridis & Spring, 2007).  

Dado que a integração da cadeia de abastecimento se tornou uma maneira muito importante para a 

indústria ganhar vantagem competitiva (Hertz & Alfredsson, 2003), os operadores logísticos 
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esforçaram-se por assumir um papel mais estratégico na cadeia de abastecimento dos clientes, 

expandindo a escala e o âmbito de operações (Selviaridis & Spring, 2007) e proporcionando assim 

um aumento na oferta de serviços prestados (Ranjan & Tonui, 2004). Como resultado, o papel destes 

parceiros logísticos está a mudar tanto em conteúdo como em complexidade (Hertz & Alfredsson, 

2003), alinhando os seus serviços de maneira a satisfazer as mudanças de requisitos dos seus 

clientes (Ranjan & Tonui, 2004). 

Os operadores logísticos que originalmente surgiram de empresas que forneciam apenas serviços de 

armazenagem e transporte, aumentaram os seus recursos e especializaram os seus serviços por 

meio da diferenciação, de forma a englobar uma ampla variedade de funções onde o âmbito dos 

serviços passa a abranger uma variedade de opções que variam desde serviços limitados (como o 

transporte) a atividades abrangentes que cobrem a cadeia de abastecimento (Gadde & Hulthén, 

2009; Sohail & Sohal, 2003). Assim, as funções desempenhadas pelos operadores logísticos podem 

englobar todo o processo de logística ou apenas atividades selecionadas dentro desse processo 

(Işıklar et al., 2007). Os serviços prestados pelos operadores logísticos podem passar por atividades 

como gestão e execução de transporte e armazenagem, gestão de inventário, gestão da informação, 

atividades de valor acrescentado, gestão da cadeia de abastecimento, entre outros (Berglund et al., 

1999). 

Já em 2002 um estudo realizado entre gestores de transporte na indústria alimentar nos EUA relatava 

que 38% das empresas inquiridas utilizavam os serviços de outsourcing para realizar 25 a 99% das 

suas atividades de transporte (FoodLogistics, 2002). Em conformidade, Selviaridis and Spring (2007) 

afirma que a maior parte dos serviços logísticos contratados na última década residiam nas áreas de 

transporte e armazenamento. Esta situação parece manter-se até aos dias de hoje, como relata um 

estudo realizado pela consultora Capgemini (2014) e cujos resultados se encontram ilustrados na 

Figura 17.  

A Figura 17 mostra a percentagem das atividades logísticas contratadas a operadores de outsourcing 

logístico, sendo que os resultados alcançados baseiam-se principalmente em dados obtidos a partir 

de organizações entrevistadas na América do Norte e na Europa. É notória a esmagadora 

contratação de atividades mais transacionais, operacionais e repetitivas (como o transporte 

doméstico e internacional, armazenagem, freight forwarding e customs brokerage), comparativamente 

com as atividades mais estratégicas, viradas para o cliente e relacionadas com as tecnologias de 

informação. Contudo, e comparativamente com o ano passado, no presente ano os resultados 

demonstram um ligeiro aumento na contratação destas atividades.  
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Figura 17 - Variedade de serviços logísticos contratados pelas empresas (Capgemini, 2014) 

O outsourcing foi originalmente confinado a funções de negócio periféricas e motivado principalmente 

por uma lógica de redução de custos. Contudo, este tem-se transformado numa mudança na gestão 

estratégica que afeta não só as funções periféricas como também a parte mais central do núcleo 

competitivo das organizações (Hoecht & Trott, 2006). 

A incerteza económica presente no mercado global inibe de certa forma o crescimento e inovação no 

sector de outsourcing logístico. Ainda assim, os utilizadores deste sector têm em geral aumentado a 

utilização do outsourcing logístico (Capgemini, 2014). 

3.4.2 Benefícios e Riscos do Outsourcing Logístico 

Segundo Selviaridis and Spring (2007), estão relatados na literatura uma variedade de benefícios 

associados ao outsourcing logístico. Estes podem ser classificados como financeiros, estratégicos e 

operacionais. 

A nível financeiro o outsourcing logístico oferece muitas vantagens relacionadas com a redução de 

custos (Abdel-Malek et al., 2005; Graf & Mudambi, 2005; Lau & Zhang, 2006). Esta redução de custos 

relaciona-se por exemplo com a redução de investimento em ativos, onde determinados custos fixos 

podem ser convertidos em custos variáveis, assim como a redução em labour e manutenção de 

equipamento (Bardi & Tracey, 1991; Persson & Virum, 2001). Para além disto, os operadores 

logísticos servem múltiplos clientes em simultâneo, o que lhes permite utilizar melhor a sua 

capacidade e assim disseminar os custos logísticos e conseguir desta forma utilizar economias de 

escala (Andersson, 1995; Damme & Amstel, 1996). Segundo um estudo realizado por Capgemini 
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(2014), as empresas contratantes de serviços de outsourcing logístico vêm resultados positivos nesta 

matéria: uma redução média nos custos logísticos de 11%, uma redução nos custos médios de 

inventário em 6% e uma redução média de 23% nos custos de logística fixos. 

Nos últimos tempos tem-se apontado uma mudança em relação à importância que alguns fatores têm 

na decisão de uso de outsourcing, notando-se uma transição da importância dada ao fator custo para 

fatores mais estratégicos (Wright, 2001). A razão estratégica mais frequentemente citada para a 

utilização de outsourcing é o facto de permitir às empresas focarem-se nas suas competências core e 

no seu core business (Graf & Mudambi, 2005; Nordin, 2008; Sislian & Satir, 2000), ou seja, deste 

modo as empresas podem concentrar-se nas poucas atividades que desempenham muito bem e para 

as quais têm habilidade (Hsiao et al., 2010), explorando ao mesmo tempo conhecimento logístico 

externo (Sink & Langley, 1997). A possibilidade de foco nestas competências core está geralmente 

associada à decisão de outsourcing e é um fator estratégico que tem atraído muita atenção pois é o 

que permite às empresas sustentar uma vantagem competitiva (Kremic et al., 2006). 

Outras questões que encorajam a consideração de utilização de outsourcing prendem-se com o 

crescimento rápido, a mudança tecnológica e a necessidade de uma maior flexibilidade para gerir as 

alterações da procura (Kakabadse & Kakabadse, 2000a). É relatado que os utilizadores de parcerias 

logísticas aumentam a sua flexibilidade em relação ao mercado (investimentos) e a mudanças na 

procura (flexibilidade no volume) (Selviaridis & Spring, 2007). Para além desta flexibilidade em 

relação à procura, também é pretendido que esta flexibilidade se prenda com aspetos operacionais, 

flexibilidade de recursos ou flexibilidade de um número de outros elementos estratégicos, visto que as 

organizações precisam de reagir rapidamente aos requisitos do consumidor e, deste modo, o 

outsourcing é visto como um meio para atingir este fim (Kremic et al., 2006). Segundo Persson and 

Virum (2001), o outsourcing logístico permite o acesso aos processos, produtos, serviços ou 

tecnologia de nível mundial, assim como o acesso a recursos não disponíveis dentro da própria 

organização. Para além disto, as parcerias com operadores logísticos proporcionam o acesso às 

redes de distribuição internacionais (Bask, 2001). Muitas empresas têm mesmo aderido ao 

outsourcing logístico como forma de reestruturar a sua rede de distribuição e ganhar vantagem 

competitiva (Wang & Regan, 2003). 

Relativamente às vantagens operacionais alcançadas pelo outsourcing logístico, estas prendem-se 

essencialmente com a redução dos níveis de inventário, redução nos lead times e melhoramento do 

serviço ao cliente (Bhatnagar & Viswanathan, 2000; Song et al., 2000). Alguns estudos têm focado a 

sua análise no desempenho do serviço e argumentam que esta é uma área importante devido à 

influência que se espera que o outsourcing logístico tenha sobre ele, sugerindo mesmo que as 

empresas que utilizam o outsourcing logístico conseguem atingir melhor desempenho de serviço 

relativamente àquelas que não subcontratam estas atividades (Hsiao et al., 2010). 

As organizações podem esperar conseguir muitos e diferentes benefícios através do outsourcing 

logístico, como visto acima. Contudo, existem riscos significativos que poderão ser experienciados 

(Kremic et al., 2006). Em primeiro lugar existe uma incerteza significativa em relação às poupanças 

previstas, pois a redução de custos pode não ser tão alta quanto é por vezes referida. Para além 
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disso, a avaliação desta redução de custos pode ser difícil devido à falta de consciência dos custos 

logísticos internos por parte da empresa contratante, sendo difícil determinar precisamente quais os 

custos realizados no caso da atividade se dar dentro de portas, para uma possível comparação com a 

hipótese da subcontratação (Kremic et al., 2006; Selviaridis & Spring, 2007). 

Outros estudos sugerem a possibilidade de perda de controlo de parte das atividades logísticas a que 

as empresas que recorrem ao outsourcing estão sujeitas (Aktas et al., 2011), podendo mesmo 

tornarem-se dependentes desse prestador de serviços (Wang & Regan, 2003). Para além disto, a 

capacidade de inovação logística das empresas que contratam serviços logísticos pode ser 

prejudicada (Earl, 1996) e a perda de conhecimento corporativo e oportunidades futuras pode dar-se 

também (Kremic et al., 2006). Relativamente ao consumidor, a perda de feedback e de ligação com 

os consumidores (Ellram & Cooper, 1990) e a falta de capacidade de resposta às necessidades 

destes é também citado como um problema do outsourcing (Damme & Amstel, 1996). 

Outros fatores estão relacionados com deficientes relações estabelecidas entre as partes (Kremic et 

al., 2006), que se podem dar devido a um conflito entre as culturas das organizações (Wang & 

Regan, 2003). Também o estabelecimento de contratos de pouca qualidade, assim como a definição 

inadequada dos requisitos pode levar a uma falha na prestação do serviço (Kremic et al., 2006). 

Contudo, assegurar que a atividade levada a cabo pelo operador logístico satisfaz os padrões 

exigidos não é uma tarefa fácil, devido ao difícil sistema de monitorização e avaliação, que para se 

realizar, consome recursos como dinheiro, tempo e especialização (Wang & Regan, 2003).   

3.5 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Verificou-se a importância crescente da GCA, que pode ser vista como uma ferramenta de suporte 

que auxilia as empresas na implementação das suas estratégias e na obtenção de uma vantagem 

competitiva. Assim, uma boa gestão da cadeia de abastecimento pode originar uma maximização da 

rentabilidade e uma maior eficácia e eficiência da cadeia, resultando na maior satisfação do cliente e 

na permanência competitiva da empresa num mercado cada vez mais global. Da GCA fazem parte 

várias atividades, sendo que muitas delas ocorrem sob a alçada da Logística. Deste modo, considera-

se a Logística como sendo um subconjunto da GCA.  

Das funções realizadas pela Gestão Logística destacam-se a distribuição e a gestão do transporte, 

representando os transportes um papel muito importante na Logística uma vez que estes 

representam uma fração muito significativa dos custos logísticos totais. Assim, é essencial a procura 

de estratégias que visem a redução dos custos associados ao transporte. 

Existem diferentes estratégias para a realização das atividades logísticas por parte das empresas, 

como sendo a realização in-house (através de meios próprios) ou recorrendo ao outsourcing logístico. 

O outsourcing é apresentado como gerador de muitos benefícios para as empresas, como a redução 

de custos, embora tenha também associado vários riscos aquando da sua utilização, e portanto, esta 

deve ser uma decisão bem ponderada pela empresa.  
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Segundo estudos realizados, o transporte revelou ser a função logística mais provável a ser realizada 

pela subcontratação de operadores logísticos. Contudo, a decisão de realização da atividade de 

transporte in-house ou através de outsourcing depende também da importância estratégica que o 

transporte representa para o sucesso de uma dada empresa. Assim, para o caso desta atividade ser 

realizada in-house, é fundamental o conhecimento de algumas estratégias de distribuição disponíveis, 

destacando-se o sistema milk-run dada a aplicabilidade na resolução do problema em estudo. É 

possível a obtenção da minimização dos custos totais da cadeia de abastecimento através da 

utilização de milk-run ao invés da estratégia de distribuição de expedição direta a partir de cada 

fornecedor para o cliente. 

O problema dos transportes e da gestão da distribuição está intimamente relacionado com o VRP, 

sendo que para a sua resolução existem vários métodos disponíveis: métodos exatos; heurísticas e 

meta-heurísticas. 

Dado que o foco do trabalho se prende com a tomada de uma decisão estratégica relacionada com 

análise de cenários e dado que o problema em estudo envolve poucos fornecedores 

(comparativamente com os encontrados na literatura), não será necessária a criação de um modelo 

complexo para a criação de rotas. Assim, decidiu recorrer-se a uma heurística para a futura 

construção das rotas. A heurística escolhida foi a desenvolvida por Segerstedt (2013), dada a sua 

simplicidade e dado o facto de a aplicação desta ter conseguido reduzir o tamanho de uma rota em 

7%, comparativamente com o resultado apresentado por Chopra e Meindl (2004) para a resolução de 

um mesmo problema. 
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CAPÍTULO 4 – CARACTERIZAÇÃO DOS CENÁRIOS A ANALISAR 
 

Com vista à reestruturação da operação de abastecimento externo das matérias-primas utilizadas 

pela JMF, neste capítulo serão caracterizados diferentes cenários de análise, relativos a diferentes 

estratégias de distribuição que podem ser empregues pela JMF com vista a esta reestruturação. 

Estes cenários abrangem quer a hipótese de realização da operação de transporte pela própria JMF 

ou através da contratação de um operador logístico.  

4.1 Cenário A - Atual 

O cenário A representa a situação atual relativa ao transporte das matérias-primas, e que se encontra 

ilustrada na Figura 18. Como já referido no decorrer do trabalho, a situação atual consiste na entrega 

das matérias-primas à porta do armazém da JMF, sendo que o transporte das mesmas é da 

responsabilidade de cada fornecedor. Assim, e como já referido, a JMF paga pela matéria-prima um 

preço final que já inclui o transporte das mesmas, não sabendo atualmente a empresa quanto é que 

efetivamente está a pagar pela matéria em si e pelo serviço de transporte. 

Fornecedor

JMF Distribuidor Cliente

Fornecedores Transportam

Fornecedor

Fornecedor

Fornecedor

 

Figura 18 - Transporte da matéria-prima para a JMF à responsabilidade de cada fornecedor 

 

A análise deste cenário é importante na medida em que se poderá chegar à conclusão que esta é a 

situação mais vantajosa e que é preferível a conservação da operação como é desempenhada 

atualmente. 

A situação atual será analisada em termos de fluxos, custos e todas as questões operacionais 

relevantes, sendo este cenário a base de comparação com todos os restantes cenários. 

4.2 Cenário B – Compra de Veículo 

O cenário B visa a possibilidade de compra de um veículo para realizar a recolha das matérias-primas 

necessárias à produção.  
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Neste cenário, a JMF seria responsável por toda a gestão do veículo, incluindo a definição das rotas 

a realizar e sua frequência. No fundo, a coordenação do veículo e gestão da operação estaria ao 

encargo da JMF, que elaboraria o trajeto de recolha das matérias-primas necessárias em cada 

período, como se pode visualizar na Figura 19. Esta opção sugere a utilização de milk runs na 

operação de abastecimento, onde seriam visitados vários fornecedores numa mesma rota. Nem 

todos os fornecedores farão parte desta análise, como se verá na secção 5.2.1 Assim, os 

fornecedores que não farão parte da análise continuarão a admitir o cenário A e a realizar as 

entregas à JMF como o fazem atualmente.  

Fornecedor

JMF Distribuidor Cliente

JMF Transporta/Recolhe

Fornecedor

Fornecedor

Fornecedor

 

Figura 19 - Transporte da matéria-prima para a JMF à responsabilidade da própria 

 

Para melhor se tirar partido do veículo a adquirir considerar-se-á a possibilidade de utilização do 

veículo também para o transporte de produto acabado expedido para as situações: 

- Entregas de carga em armazéns de Lisboa para grupagem; 

- Envio de cargas para lojas francas do aeroporto de Lisboa; 

- Envio de cargas para transitário em Lisboa responsável pela expedição da mercadoria para a ilha 

dos Açores.  

Atualmente as situações acima referidas estão a cargo de uma transportadora responsável por 

realizar este serviço de transporte para a JMF. Pretende-se que este serviço passasse a ser realizado 

pelo veículo a adquirir quando este não estivesse a realizar recolha de matérias-primas. 

Para a avaliação da viabilidade da hipótese de compra de um veículo, será necessária a recolha de 

dados relativos a preços de veículos, custos de operação e manutenção do mesmo, assim como 

outras despesas adicionais. 

Para além da opção de aquisição definitiva do veículo através de 100% de capitais próprios será 

também analisada a hipótese de aquisição do veículo através de leasing financeiro.  

A comparação entre os custos e os benefícios decorrentes da operação se realizar internamente 

determinará a exequibilidade desta solução.  
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4.3 Cenário C – Aluguer de veículos 

O cenário C visa o aluguer da viatura que fará a recolha dos materiais. Este é um cenário que tem 

como base o cenário B, na medida em que é também utilizado um milk run na recolha das matérias-

primas, assim como a gestão desta operação ser realizada igualmente pela JMF. 

Contudo, o aluguer de veículos permite uma maior flexibilização em relação à capacidade do veículo 

a utilizar em cada período, visto poder-se alugar em cada período o veículo mais adequado ao 

volume necessário a transportar nesse período. Para além disso, todos os custos decorrentes da 

utilização do veículo estarão incluídos no preço do aluguer, não sendo estes elementos da 

preocupação da JMF.  

Nesta situação o grau de compromisso em relação ao cenário da compra é menor, sendo que não 

existe um investimento a longo prazo. Apenas é necessário conhecerem-se os preços decorrentes do 

aluguer de veículos. 

4.4 Cenário D – Outsourcing (Contratação de Operador Logístico) 

No cenário D será considerada a hipótese de outsourcing da operação. Neste caso, a JMF realizaria 

uma parceria de longo prazo com uma Third-Party Logistics Provider (3PL), onde se estabeleceria 

uma definição de estratégia conjunta. Nesta situação a JMF passaria a contatar também com a 

parceira logística, encarregue da entrega dos materiais à JMF, podendo deste modo beneficiar de 

economias de escala conseguidas pelas 3PL no transporte. A 3PL seria agora a responsável pela 

recolha das matérias-primas nos fornecedores da JMF, podendo depois consolidá-las nos seus 

centros de distribuição para serem expedidas para a JMF, situação esta que pode ser facilmente 

entendida com recurso à Figura 20. 

Fornecedor

JMF Distribuidor Cliente
3PL

3PL Transporta

Fornecedor

Fornecedor

Fornecedor  

Figura 20 - Transporte da matéria-prima para a JMF à responsabilidade da 3PL 

 

Para a avaliação deste cenário será necessário conhecer-se o valor médio cobrado pelos operadores 

logísticos para a realização deste tipo de serviço. Assim, pretende-se contactar alguns operadores no 
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sentido de se avaliarem as propostas apresentadas e poder determinar-se a robustez desta 

alternativa. 

4.5 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Neste capítulo foram propostos diferentes cenários com vista à reestruturação da operação de 

transporte de matéria-prima da JMF.  

Estes cenários traduzem-se em diferentes formas de gestão da atividade de transporte: 

- Situação atual (a cargo dos fornecedores) 

- Gestão interna (por parte da JMF) 

- Outsourcing logístico (contratação de terceiros) 

Os cenários acima descritos serão avaliados no decorrer da dissertação e ponderar-se-ão todos os 

benefícios e custos associados, no sentido de estimar qual a alternativa mais indicada a ser 

implementada. 

Para a avaliação da viabilidade de cada um dos cenários será necessário recorrer-se aos dados 

referentes à operação atual, sendo este o ponto de partida. Assim, analisar-se-ão no capítulo 5 os 

dados relativos às matérias-primas transportadas em 2013. 

 

 

 

  



41 
 

CAPÍTULO 5 – RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS 
 

O presente capítulo tem como objetivo a análise dos fluxos de matérias-primas transacionados entre 

os fornecedores e a JMF no ano de 2013, de modo a que haja uma base de análise para os 

diferentes cenários apresentados no capítulo 4. Na secção 5.1 será apresentada a metodologia de 

análise de dados que se abordará durante o decorrer do capítulo. Na secção 5.2 será realizado um 

delinear da fronteira de análise do problema em estudo, de forma a reduzir-se o número de 

fornecedores e SKUs a incluir na análise. Na secção 5.3 analisar-se-ão as receções de matéria-prima 

que ocorreram em 2013, sendo que na secção 5.4 se compararão estas receções com as reais 

necessidades de consumo. Propor-se-á a aplicação de uma política de inventário na secção 5.5 e na 

secção 5.6 serão analisados pormenorizadamente alguns aspetos relacionados com os  volumes de 

matéria-prima rececionados. 

5.1 METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados recolhidos foram tratados de acordo com a metodologia representada na Figura 21. As 

subsequentes secções deste capítulo seguem os passos de análise da metodologia proposta.  

5.2 Delinear da Fronteira de Análise

5.2.1

Seleção de 

Fornecedores

5.2.2

Análise ABC

5.4

Análise dos 

Consumos

5.5

Política 

Inventário

5.6

Análise dos 

Volumes Reais

5.3
Análise da 

Logística de 

Receção

 

Figura 21 – Esquema ilustrativo da descrição do capítulo 5 

 

Dado o elevado número de fornecedores que interage com a JMF foi realizada inicialmente na secção 

5.2 uma delimitação do problema em estudo. Deste modo, foram selecionados os fornecedores a 

incluir na análise na secção 5.2.1, e visto que desta seleção ainda resultou um elevado número de 

SKUs a analisar, foi realizada na secção 5.2.2 uma análise ABC, de forma a definirem-se as SKUs 
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mais relevantes para o estudo – SKUs A. Depois de se conhecerem as SKUs A, analisou-se a 

logística de chegada das mesmas na secção 5.3, verificando-se assim quanto é que estas SKUs 

representaram a nível de volume ocupado nas receções de 2013. Dada a instabilidade verificada 

neste volumes de chegada das SKUs A em 2013, e visto ser necessário o dimensionamento de um 

veículo no cenário B, é essencial definir-se um padrão de receções mais niveladas. Para se perceber 

a real necessidade das receções que ocorreram em 2013, confrontaram-se as receções de matéria-

prima recebida com os consumos que realmente ocorreram nas produções (secção 5.4), de forma a 

verificar-se a sua compatibilidade. Verificou-se que os valores não eram coincidentes e que isto se 

podia dever a uma fraca política de inventário. Como tal, estudou-se a hipótese de aplicação de uma 

política de inventário na secção 5.5, como forma de propor um melhor nivelamento dos volumes 

recebidos. Contudo, dado que a política de inventário não solucionou o problema, foi necessário 

trabalhar-se com os dados reais e proceder à análise mais detalhada dos mesmos na secção 5.6. 

5.2 DELINEAR DA FRONTEIRA DE ANÁLISE 

5.2.1 Seleção de Fornecedores 

Devido ao grande número de fornecedores e matérias-primas envolvidos na operação de 

fornecimento de matérias-primas, é necessária a realização de uma seleção dos fornecedores e 

matérias-primas a considerar na análise. 

Deste modo, apenas serão tidos em conta os fornecedores localizados no Norte de Portugal, dado 

que estes representam a maioria dos fornecedores da JMF, assim como são estes os mais críticos a 

nível da distância percorrida entre a localização das respetivas fábricas e a JMF, proporcionando 

custos de transporte maiores. Os fornecedores localizados fora de Portugal também não entrarão na 

análise uma vez que são muito poucos.  

Contudo, e devido à matéria-prima que fornecem, nem todos os fornecedores localizados no Norte de 

Portugal podem entrar na análise, como se verá de seguida. Também alguns dos itens existentes não 

serão analisados devido a algumas condicionantes. 

Para obter os dados efetivamente mais relevantes para esta análise seguiu-se os seguintes passos:   

1) Exclusão da matéria-prima garrafas 

Para a produção de garrafas a JMF possui dois fornecedores (―A‖ e ―B‖ da Tabela 2). As garrafas 

foram excluídas devido a três fatores: 

o Paragem em ponto intermédio 

Uma das garrafas mais consumidas pela fábrica da JMF é a garrafa da marca de vinho Lancers. 

A produção desta garrafa está atualmente entregue à responsabilidade do fornecedor ―A‖. 

Contudo, este não é o único interveniente na produção desta garrafa, uma vez que esta tem a 

particularidade de necessitar de uma operação de pintura para a sua finalização. Assim, o 

fornecedor ―A‖ encaminha-as para outra empresa (situada em Leiria) que está encarregue desta 

tarefa, o que faz com que a garrafa tenha de ser transportada da fábrica onde é produzida para a 
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empresa responsável pela pintura. Só depois da pintura estar concluída é que a garrafa segue 

para as instalações da JMF. Esta é assim uma garrafa muito específica e própria da JMF, sendo 

uma situação que não seria facilmente reproduzível por outros fornecedores.  

o Vários pontos de fabrico do mesmo fornecedor 

Relativamente ao fornecedor ―B‖, este detém cinco fábricas diferentes (três delas são localizadas 

em Portugal e duas em Espanha). Cada uma das fábricas produz modelos de garrafas diferentes, 

sendo que a JMF não tem conhecimento de que fábrica são oriundas as garrafas que chegam, 

apenas sabe que são produzidas por aquele fornecedor. 

o Material muito sensível 

As garrafas são o material mais crítico a nível de transporte, pois para garantir a estabilidade da 

matéria é necessário preencher toda a capacidade do veículo com paletes de garrafas. Deste 

modo, o espaço de um veículo de recolha seria completamente preenchido com o material 

garrafas. Dado que se pretende a realização de recolha de vários materiais numa mesma rota, as 

garrafas não poderão entrar análise. 

A exclusão da matéria-prima garrafas implica a exclusão dos fornecedores de garrafas A e B da 

análise. 

2) Exclusão da generalidade da matéria-prima contra-rótulos 

A maioria dos contra-rótulos tem de passar primeiro por uma comissão de aprovação dos mesmos 

antes de poderem ser consumidos pela JMF. Deste modo, os contra-rótulos partem da fábrica de 

origem para esta comissão, sendo que só depois disto podem ser transportados para a JMF. Visto 

que este procedimento de transporte é diferente do praticado com as outras matérias-primas, isto iria 

implicar algum transtorno na análise, e como tal não se considerarão os contra-rótulos que respeitam 

este procedimento. Apenas se terão em conta no estudo alguns contra-rótulos específicos que não 

necessitam de seguir esta conduta. 

Depois da análise de dados, encontram-se na Tabela 3 os fornecedores e sua relação com a matéria-

prima, que serão considerados na posterior análise. 

Tabela 3 - Fornecedores e matérias-primas a analisar 

Fornecedor Localização Matéria-Prima 

I Vila Nova de Gaia - Porto Cápsulas (PVC; PET; Complexo) 

J Santa Maria da Feira - Aveiro Cápsulas (Rosca) 

L Vila Nova de Gaia - Porto Gifts 

M Maia - Porto Gifts 

E Santa Maria da Feira - Aveiro Rolhas 

F Vila Nova de Gaia - Porto Material Rotulagem 

D Valongo - Porto Caixas (Madeira) 
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Em suma, serão analisados sete fornecedores. Estes representam praticamente a totalidade de 

matérias-primas utilizadas pela JMF no engarrafamento dos seus vinhos – rolhas, cápsulas, rótulos, 

gifts e caixas de madeira. É de realçar que existem outros fornecedores da JMF que podem fornecer 

também alguma destas matérias-primas mas que não foram selecionados a entrar na análise por não 

pertencerem ao Norte de Portugal. 

5.2.2 Análise ABC 

Dos sete fornecedores considerados neste estudo fazem parte cerca de 132 Stock Keeping Units 

(SKUs). Para analisar as 132 SKUs seria necessário analisar uma quantidade de dados muito 

superiores à capacidade de análise no espaço de tempo disponível. Assim, realizou-se uma análise 

ABC para classificar as SKUs de acordo com a sua relevância para a presente análise. 

A análise ABC foi realizada com base no critério da quantidade em unidades de SKUs recebidas na 

JMF por fornecedor. Optou-se por uma análise ABC por fornecedor para garantir que nenhum 

fornecedor seria excluído da análise, uma vez que se a análise ABC fosse realizada de forma global 

(todos os fornecedores em simultâneo) alguns fornecedores não seriam considerados na análise, 

uma vez que a quantidade de matéria-prima recebida de alguns fornecedores é muito inferior à 

quantidade recebida por outros fornecedores. No entanto, apesar das matérias-primas serem em 

menor quantidade elas são fundamentais para a produção e têm mesmo de chegar à JMF. 

Veja-se como exemplo a situação referente ao fornecedor D, cuja SKU mais consumida pela JMF 

teve uma receção anual de 6000 unidades no ano de 2013 – Tabela 4. Comparando a quantidade 

recebida desta SKU com as quantidades recebidas das SKUs do fornecedor I (Tabela A4 do Anexo I) 

verifica-se que se se aglomerassem as receções destes dois fornecedores as receções das SKU do 

fornecedor D ficariam todas abaixo da posição 32 (correspondente à mesma quantidade recebida de 

uma das SKU do fornecedor I). Isto excluiria com certeza todas as receções de SKUs do fornecedor 

D, e sendo que estas SKUs são bastante volumosas (caixas de madeira) esta situação iria influenciar 

a análise dos volumes rececionados.  

Tabela 4 – Quantidades recebidas do fornecedor D 

 

SKU 
Quantidade 
Recebida 
(uds/ano) 

1 CXSGEN075003---MSG 6000 

2 CXSJTN07500311-MAI 6000 

3 CXSHEX075003---MAI 3000 

4 CXSGEN----20---MAD 2430 

5 CXSGEN150001---MAD 1950 

6 CXSPER300001---MAD 600 

7 CXSPER900001---MAD 450 
 

Nota: Os valores apresentados não correspondem aos valores reais por motivos de confidencialidade. 

Deste modo, e de forma a garantir a inclusão de uma quantidade significativa de SKUs referentes a 

cada fornecedor, estipulou-se que seria considerado como critério de definição da categoria ―A‖ a 
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inclusão de cerca de 80% da quantidade total das SKUs recebidas de cada fornecedor no ano de 

2013. 

Visto que as SKUs A representam 80% das SKUs transacionadas, o dimensionamento do veículo 

será realizado com base nestas SKUs. Contudo, ter-se-á em conta uma folga que contabilizará o 

espaço ocupado pelas SKUs B e C. 

A título de exemplo, na Figura 22 está representada a análise ABC realizada ao fornecedor I, onde 

80,64% da quantidade total de SKUs recebidas deste fornecedor corresponde a 23,53% da 

quantidade total de SKUs existentes deste fornecedor. Deste modo, e com recurso à Tabela A4 do 

Anexo I, verifica-se que as SKUs A do fornecedor I correspondem a 8 SKUs. 

 

 

Figura 22 – Análise ABC referente ao fornecedor I 

 

As análises ABC para os restantes fornecedores encontram-se no Anexo I. 

Da análise ABC a todos os fornecedores resultaram 38 SKUs A, como se pode verificar na Tabela 5. 

A Tabela 5 também discrimina quantas SKUs estavam inicialmente associados a cada fornecedor e 

quantos SKUs A existem por fornecedor. 

Tabela 5 - Representação do número de SKUs A por fornecedor 

 
Fornecedor Matéria-Prima 

SKUs 
Totais por 

Fornecedor 

SKUs A por 
Fornecedor 

I 
Cápsulas (PVC; 
PET; Complexo) 

34 8 

J Cápsulas (Rosca) 5 3 

L Gifts 8 3 

 M Gifts 3 3 

E Rolhas 26 5 

F Material Rotulagem 49 12 

 D Caixas Madeira 7 4 

Total   132 38 
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É de realçar que toda a análise futura se baseará nas SKUs A, dado que a sua contribuição para a 

análise de cenários praticamente representa a análise de todas as SKUs em conjunto. 

Conhecidas as SKUs A, é possível calcularem-se os volumes/pesos ocupados pelas mesmas nos 

veículos de transporte entre os fornecedores e a JMF no decorrer de todo o ano de 2013, a fim de se 

poder dimensionar o possível veículo a adquirir.  

5.3 ANÁLISE DA LOGÍSTICA DE RECEÇÃO 

Para analisar os cenários apresentados no capítulo 4 é necessário conhecerem-se quais os volumes 

e pesos da matéria-prima rececionada ao longo do ano. Tanto para o cenário da aquisição de um 

veículo como para o cenário da contratação de uma 3PL é necessário conhecer-se um valor de 

capacidade. Essa capacidade pode ser limitada pelo volume ou pelo peso ocupado pelas matérias-

primas, e por isso a caracterização das quantidades de matéria-prima rececionada teve de ser 

realizada tanto em termos de volume como em termos de peso. Procedeu-se então ao cálculo destes 

volumes e pesos correspondentes às quantidades recebidas. 

As SKUs são transportadas tanto em caixas avulso (Figura 23 a) como em paletes (Figura 23 b). Uma 

vez que as paletes incluem caixas e que no transporte de matérias-primas em paletes podem ser 

colocadas algumas caixas avulso por cima da palete construída (Ver Figura 23 b), a análise decorrerá 

com base na caixa para todas as matérias-primas, uma vez que esta situação de irregularidade da 

palete torna difícil prever o número de paletes utilizado verdadeiramente nos transportes que 

ocorreram em 2013. 

 

 

Figura 23 – Modos de acondicionamento da carga durante o transporte 

 

Para o cálculo dos volumes e pesos da matéria-prima rececionada ao longo do ano de 2013 seguiu-

se os seguintes passos. Utilizou-se o mês de Fevereiro para ilustrar os passos seguidos (Ver Tabela 

6). 

b) Paletes a) Caixas avulso 
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1) Recolheram-se dados relativamente às quantidades em unidades de SKU recebidas pela 

JMF em cada semana de 2013 – coluna 3 da Tabela 6; 

2) Recolheu-se no armazém a informação da capacidade da caixa de cada SKU em termos de 

número de unidades (coluna 4 da Tabela 6); 

3) Sabendo-se a capacidade de cada caixa em termos de unidades e o número de unidades 

recebidas de cada SKU em cada semana, foi possível determinar o número de caixas 

necessárias de cada SKU em cada semana (coluna 5 da Tabela 6); 

4) Determinou-se o volume total ocupado por cada SKU em cada semana através da 

multiplicação do número arredondado de caixas necessárias (coluna 6 da Tabela 6) pelo 

volume que cada caixa ocupa (coluna 8 da Tabela 6); 

5) Através da soma dos volumes ocupados por todas as SKU em cada semana obteve-se o 

volume total ocupado pelas matérias-primas em todas as semanas do ano de 2013, e que se 

apresentam na Tabela 7. 

6) Recolheu-se também junto do armazém os pesos das caixas de cada SKU, e calculou-se o 

peso total semanal com base no peso de cada caixa e com base no número de caixas 

recebidas (colunas 12, 13 e 14 da Tabela 6).  

Através da consulta das frotas mais correntemente utilizadas pelos operadores logísticos (Tabela 18) 

percebeu-se que no caso em estudo o veículo encherá sempre em primeiro lugar pelo volume 

ocupado pelas matérias-primas e nunca pelo peso. Desta forma, a análise apresentada nas próximas 

secções terá em consideração apenas o volume ocupado pelas matérias-primas. 
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Tabela 6 – Cálculo dos volumes semanais ocupados pelas SKUs – Exemplo Fevereiro 2013 

  
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 

 
12) 13) 14) 

  

Data SKU 
Qtd. 

Recebida 
(Unid.) 

Qtd. / 
Caixa 

Nº 
Caixas 
Necess. 

Nº 
Arred. 
Caixas 
Necess. 

Dimensão 
Caixa - 

CxLxA (cm) 

Volume 
de cada 
Caixa 

(cm^3) 

Volume 
Ocupado 
por SKU 
(cm^3) 

Volume 
Total 

Ocupado 
(cm^3) 

Volume 
Total 

Ocupado 
(m^3) 

 

Peso 
/ 

Caixa  
(Kg) 

Peso 
Total 

Caixas 
Necess. 

(Kg) 

Peso 
Total 

Semana 
(Kg) 

                  

F
e
v
e
re

ir
o

 

S
e
m

a
n

a
 6

 

2ª 04/02/2013 ROLAGL3824-----NEJ 100000 6000 16,67 17 60*50*66,5 199500 3391500 

23885462 23,89 

 
32,3 549,1 

3098,7 

 
  ROLAGL3824-----NEA 100000 6000 16,67 17 60*50*66,5 199500 3391500 

 
33 561 

 
  ROLAGL3822-----NEJ 50000 7000 7,14 8 60*50*66,5 199500 1596000 

 
32,6 260,8 

 
  CAPPRT3062BR--NPVC 36950 7390 5,00 5 56,5*39*36 79326 396630 

 
6,9 34,5 

 
  CAPPRT3062DR--NPVC 103460 7390 14,00 14 56,5*39*36 79326 1110564 

 
6,7 93,8 

 
  CAPPRT3062BR--JPVC 103460 7390 14,00 14 56,5*39*36 79326 1110564 

 
6,9 96,6 

 
  ROTPER------10-019 69500 13000 5,35 6 38*26*10 9880 59280 

 
9,1 54,6 

 
    

 
  

 
    

 
  

 
    

3ª 05/02/2013 CAPPRT3062BR--JPVC 51730 7390 7,00 7 56,5*39*36 79326 555282 
 

6,9 48,3 

 
  CXSGEN----20---MAD 200 1 200,00 200 46,8*37,9*34,6 61370,7 12274142 

 
7 1400 

4ª 06/02/2013   
 

  
 

    
 

  
 

    

5ª 07/02/2013                 
 

    

 

                

S
e
m

a
n

a
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 2ª 11/02/2013                 

1269216 1,27 

 
    

87,2 

3ª 12/02/2013 
 

      
 

      
 

    

4ª 13/02/2013 CAPLRP3055-----PVC 63370 6600 9,60 10 56,5*39*36 79326 793260 
 

5,6 56 

 
  CAPLRP3055-----PET 36420 6070 6,00 6 56,5*39*36 79326 475956 

 
5,2 31,2 

5ª 14/02/2013                 
 

    

 

 
               

S
e
m

a
n

a
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2ª 18/02/2013 ROLAGL3824-----NEJ 100000 6000 16,67 17 60*50*66,5 199500 3391500 

22404868 22,40 

 
32,3 549,1 

2858,2 

 
  ROLAGL3824-----NEA 100000 6000 16,67 17 60*50*66,5 199500 3391500 

 
33 561 

 
  CAPJPB3062-----PVC 79800 7390 10,80 11 56,5*39*36 79326 872586 

 
7,1 78,1 

 
  CAPLRN3262-----PVC 98550 4840 20,36 21 56,5*39*36 79326 1665846 

 
5,3 111,3 

 
  ROTJPB0750--12-019 72000 6000 12,00 12 35*20*9 6300 75600 

 
6,5 78 

 
  ROTPER------10-088 26000 13000 2,00 2 38*26*10 9880 19760 

 
9,1 18,2 

 
  

 
          

 
  

 

    

3ª 19/02/2013 CAPPRT3062BR--NPVC 51730 7390 7,00 7 56,5*39*36 79326 555282 
 

6,9 48,3 

 
  CAPJPB3062-----PVC 14780 7390 2,00 2 56,5*39*36 79326 158652 

 
7,1 14,2 

 
  CXSGEN----20---MAD 200 1 200,00 200 46,8*37,9*34,6 61370,7 12274142 

 
7 1400 

4ª 20/02/2013 
 

          
 

  
 

    

5ª 21/02/2013                 
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2ª 25/02/2013 ROTPER------10-019 31000 13000 2,38 3 38*26*10 9880 29640 

1844900 1,84 
 

9,1 27,3 

336,2 
3ª 26/02/2013 ROLAGL3824-----NEJ 50000 6000 8,33 9 60*50*66,5 199500 1795500 

 

32,3 290,7 

4ª 27/02/2013 
 

  
 

          

 

    

5ª 28/02/2013 ROTPER------10-088 23000 13000 1,77 2 38*26*10 9880 19760 
 

9,1 18,2 
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A Tabela 7 apresenta os volumes totais semanais de SKUs rececionados no ano de 2013. É possível 

verificar através da Tabela 7 uma grande disparidade entre os valores de volume recebidos nas 

diferentes semanas do ano. Algumas semanas apresentam valores muito elevados, seguindo-se 

semanas com volumes muito inferiores, como é o caso das semanas 8, 9, 10 e 11 da Tabela 7, por 

exemplo. Esta instabilidade reflete-se no elevado coeficiente de variação encontrado para o presente 

cenário, sendo este valor de 105%. 

Tabela 7 – Volumes de matéria-prima rececionados em cada semana de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agregaram-se mensalmente os valores de volume recebido e obtiveram-se os dados presentes na 

Tabela 8. Embora a nível mensal o coeficiente de variação tenha reduzido para cerca de metade 

(53%), os valores de volume recebido continuam a não apresentar uma grande homogeneidade. 

 

Tabela 8 – Volumes totais mensais ocupados pelas matérias-primas numa análise inicial 

 

Volume Total 
Ocupado por 

Mês (m
3
) 

Janeiro 81,07 
Fevereiro 49,4 

Março 54,32 
Abril 75,39 
Maio 44,22 

Junho 56,14 
Julho 52,75 

Agosto 14,71 
Setembro 16,74 
Outubro 94,13 

Novembro 20,39 
Dezembro 18,2 

  Média 48,12 m
3
 

Desvio Padrão 25,58 

Coeficiente Variação 53% 

 

Semana 
Volume 

Recebido 
(m

3
) 

Semana 
Volume 

Recebido 
(m

3
) 

Semana 
Volume 

Recebido 
(m

3
) 

Semana 
Volume 

Recebido 
(m

3
) 

1 - 15 26,17 29 10,29 43 0,11 

2 17,74 16 3,59 30 12,31 44 2,79 

3 39,09 17 0,56 31 5,02 45 5,69 

4 3,63 18 2,35 32 - 46 0,56 

5 20,61 19 18,53 33 - 47 12,95 

6 23,89 20 20,41 34 - 48 1,19 

7 1,27 21 2,81 35 14,71 49 14,81 

8 22,40 22 0,12 36 6,58 50 3,39 

9 1,84 23 29,16 37 2,79 51 0 

10 29,56 24 2,75 38 7,37 52 - 

11 3,97 25 6,27 39 0,00     
12 12,73 26 17,96 40 62,08 Média 12,29  m

3
 

13 8,07 27 16,76 41 12,30 Desv. Pad. 12,87 

14 45,07 28 8,37 42 16,84 Coef. Var. 105% 
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Esta variabilidade nos volumes rececionados podia ter a sua origem em dois fatores: 

1) Devido à instabilidade do planeamento de produção 
 

2) Devido a uma fraca política de inventário 

Dado que para se realizar o dimensionamento do veículo é necessário estipular-se um padrão mais 

estável das receções, analisou-se as duas possíveis causas de variabilidade de modo a eliminá-las. 

Na secção 5.4 compararam-se então as quantidades de chegada de matéria-prima com os consumos 

que ocorreram efetivamente na produção de 2013. 

5.4 ANÁLISE DOS CONSUMOS 

Para avaliar o planeamento da produção e verificar se a variabilidade de receções é decorrente desse 

mesmo planeamento, analisaram-se as quantidades de cada SKU recebidas e consumidas nas 

produções do produto final (engarrafamentos) em 2013. 

Para tal, verificou-se semanalmente se as quantidades de cada SKU consumidas estavam de acordo 

com as quantidades recebidas. Como se pode observar pelo exemplo da Tabela 9, não existe uma 

correlação aparente entre as quantidades recebidas e consumidas da SKU ROLAGL3822-----NEJ ao 

longo do tempo, estando a encomendar-se sempre por excesso para as produções que realmente 

ocorreram.  

Tabela 9 – Comparação semanal entre as quantidades recebidas e consumidas para a SKU ROLAGL3822-----NEJ 

Inventário início ano 2013: 28450 unidades 

Semana 
Receção 

Quantidade 
Recebida 

(unidades)   

Semana 
Consumo 

Quantidade 
Consumida 
(unidades) 

2 150000   2 148650 

6 150000   9 68700 

12 234000   13 208350 

19 150000   14 41160 

20 150000   20 69990 

42 300000   24 58050 

47 90000   28 51150 

      37 72000 

      40 39900 

      41 48300 

      42 7830 

      43 56970 

      45 234300 

      51 6810  
 

Nota: Os valores apresentados não correspondem aos valores reais por motivos de confidencialidade 

Após se efetuar esta análise para todas as SKUs conclui-se que esta situação se mantém para todas 

elas. 

Dada a irregularidade dos resultados a nível semanal, agregaram-se os dados das quantidades 

recebidas e consumidas a nível mensal, como se pode observar pelo exemplo da Tabela 10. 
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Tabela 10 – Comparação mensal entre as quantidades recebidas e consumidas para a SKU ROLAGL3822-----NEJ 

Mês 
Quantidade 
Recebida 

(unidades) 

Quantidade 
Consumida 
(unidades) 

Janeiro 150000 148650 

Fevereiro 150000 68700 

Março 234000 208350 

Abril 0 41160 

Maio 300000 69990 

Junho 0 58050 

Julho 0 51150 

Agosto 0 0 

Setembro 0 111900 

Outubro 300000 113100 

Novembro 90000 234300 

Dezembro 0 6810 

Total Anual 1224000 1112160 
 

Nota: Os valores apresentados não correspondem aos valores reais por motivos de confidencialidade 

A nível mensal continua a não existir uma correlação direta entre as quantidades recebidas e 

consumidas em cada mês (Ver Tabela 10). Esta situação mantem-se para a maioria das SKUs. 

Contudo, a nível anual, verifica-se que os valores de quantidade recebida e consumida são muito 

semelhantes (Ver última linha da Tabela 10), sendo que isto acontece para praticamente todas as 

SKUs. Como um dos critérios pelo qual se regulam as compras de matéria-prima é o planeamento de 

produção (como referido na secção 2.3.2.3) isto significa que as produções planeadas são 

efetivamente realizadas, apenas não se dão na altura prevista. 

Esta constatação demonstra a instabilidade do planeamento de produção, onde as produções são 

muitas vezes adiadas ou adiantadas relativamente ao planeamento. Como tal, e tendo também em 

conta um volume anual de consumo esperado, as compras são realizadas de forma empírica ao 

longo do tempo, sendo encomendado por excesso em algumas semanas e havendo depois semanas 

em que não se encomenda nada e se recorre ao stock acumulado de inventário. 

Para além disso, e dado que os pagamentos de matéria-prima são realizados nos dias 15 e 30 de 

cada mês, o departamento de compras tenta condensar as receções na primeira e penúltima semana 

do mês, de forma a poder utilizar a matéria-prima mais cedo e pagá-la mais tarde. 

Uma vez que a política de compras se revela ser uma política com muita variabilidade, explorar-se-á 

a hipótese de aplicação de uma política de inventário na secção 5.5, de forma a perceber-se se esta 

trará vantagens a nível de estabilização dos volumes de matéria-prima recebidos ao longo do tempo. 

5.5 POLÍTICA DE INVENTÁRIO 

Dada que a política de compras aplicada atualmente demonstra ser pouco consistente, resolveu criar-

se uma política de inventário para orientar o processo das compras e possibilitar uma conduta mais 

rigorosa e precisa na forma como são adquiridas as matérias-primas. Pretende-se que a política 

criada estabilize os volumes de matéria-prima recebidos. 
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5.5.1 Definição da Política de Inventário a implementar 

Antes de se proceder à implementação de uma política de inventário é importante estabelecer qual a 

política de inventário que melhor se adequa à situação que está a ser analisada. Dado existir 

incerteza na procura e existência de um tempo de aprovisionamento das matérias-primas - lead time, 

as políticas mais plausíveis a serem utilizadas resumem-se ao sistema de inventário com revisão 

contínua ou periódica (Anderson et al., 2012). 

Uma vez que se pretendem minimizar os custos associados ao transporte, interessa condensar as 

chegadas e realizar apenas uma rota que agregue as receções de todos os fornecedores. O sistema 

de revisão periódica tem como vantagem a possibilidade de combinação de diferentes encomendas 

num mesmo período de tempo, o que permite a colocação e receção de múltiplas encomenda numa 

só vez e facilitando deste modo a coordenação de encomendas de múltiplas SKUs. Por sua vez, o 

sistema contínuo implica a colocação de encomenda de cada SKU em diferentes períodos de tempo 

(resultantes da existência de diferentes pontos de reencomenda), o que não permitiria a aglomeração 

das SKUs numa única chegada, como pretendido, pois as encomendas a um único fornecedor não 

são suficientes para encher um veículo. Assim, definiu-se que a política de inventário com revisão 

periódica seria a mais adequada ao caso de estudo. Esta política determina a existência de intervalos 

fixos de fornecimento e de encomenda. 

Dado que os fornecedores se situam todos no Norte de Portugal, e de forma a reduzir os custos de 

transporte, a empresa pretende receber matéria-prima apenas uma vez por semana. Deste modo, 

define-se o período de revisão como sendo de uma semana, havendo assim a colocação de 

encomendas a cada semana e chegada de matéria-prima a cada semana. Desta forma, a política de 

inventário traz o benefício de permitir que o inventário seja monitorizado semanalmente, ao invés da 

monotorização diária que é realizada atualmente e que consome muito tempo ao departamento de 

compras.  

Sendo a revisão semanal um intervalo de longo prazo (comparativamente com a realização de 

revisão diária) a política base-stock level policy é definida como sendo a política pertencente ao 

sistema de revisão periódica mais indicada (GCA, 2012). 

Nesta política o objetivo é atingir-se um valor base de inventário, a que se designa por T. Em cada 

período de revisão de inventário (P) o inventário real é revisto e consoante o nível de inventário 

naquele momento (I) é encontrado o valor a encomendar-se (Q) pela diferença entre T e I [equação 

(1)], ou seja, encomenda-se uma quantidade Q suficiente para atingir o valor base T. 

Q = T – I 

O valor de T [equação (2)] é calculado com base em 𝐷 P+L [consideração de uma necessidade de 

procura média até ao período de revisão seguinte mais a necessidade média durante o lead time (L) 

– equação (3)], assim como com base num stock de segurança (B) - equação (4). Este stock de 

segurança é por sua vez definido com base no número de desvios padrão ao inventário de segurança 

(Z) e no desvio padrão durante o período de revisão mais o lead time (σP+L) - equação (5).  

(1) 
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T = 𝐷 P+L + B 

𝐷 P+L = 𝑑  . (P + L) 

 

B = Z . σP+L 

σP+L  = σ .  𝑃 + 𝐿 

Definem-se 𝑑  e σ como sendo a procura média semanal e o desvio padrão semanal, respetivamente. 

5.5.2 Aplicação ao caso de estudo 

Primeiramente é necessário definirem-se os parâmetros mais adequados a utilizar no caso de estudo, 

para que depois se possa simular a aplicação da política no ano de 2013 e conhecerem-se as 

quantidades que seriam encomendadas em 2013 com base na política. 

o Definição de P: 

Uma vez que se pretende realizar uma rota semanal para a recolha das SKUs, define-se P como 

sendo de uma semana, de forma a condicionarem-se as encomendas (e consequentemente as 

chegadas) de matéria-prima numa única vez por semana.  

o Definição de L: 

Cada matéria-prima tem associado um determinado lead time, descrito na Tabela 1. 

o Definição de T: 

Para cada SKU é necessário conhecer-se o valor de T mais adequado a implementar.  

Utilizando os valores médios dos consumos - procura média semanal (𝑑 ) - obtidos através dos 

valores do histórico das quantidades consumidas de cada SKU referentes aos anos de 2011, 2012 e 

2013 e aplicando a equação (3), obtém-se 𝐷 P+L.  

Utilizando o desvio padrão semanal (σ) dos dados dos consumos semanais e aplicando a equação 

(5) obtém-se σP+L. Definiu-se o nível de serviço pretendido pela empresa como sendo de 99% (já que 

esta pretende garantir com a maior probabilidade possível que responderá aos pedidos dos seus 

clientes), o que implica um valor de Z de 2,33 (IST, s.d). Assim, e aplicando-se a equação 4 obtém-se 

B.  

Finalmente, com recurso à equação (2) chega-se aos valores de T de cada SKU. 

Após a determinação dos valores de T para cada SKU, importa saber como se comportariam as 

encomendas com a aplicação da política. Assim, simulou-se a aplicação da mesma para o ano de 

2013 para cada uma das SKUs em estudo. Antes de se exemplificar a maneira como a simulação 

ocorreu, é importante referir algumas considerações: 

 Assumiu-se que o stock no início do ano de 2013 era T e não o stock realmente existente em 

armazém nessa altura; 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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 Uma vez que normalmente não se dão engarrafamentos de vinhos à 6ª feira (e 

consequentemente consumo de matérias-primas), assume-se que o dia da semana em que 

decorrerá a revisão de inventário será a 6ª feira, sendo que se parte do pressuposto que as 

chegadas se dão também à 6ª feira. Assim, a cada 6ª feira da semana revê-se as 

necessidades de matéria-prima e encomendam-se as SKUs em falta, que chegarão nas 6ª 

feiras seguintes, consoante o lead time associado a cada matéria-prima;  

 Dado que no caso em estudo o lead time é maior que o período de revisão, e uma vez que o 

modelo de revisão periódica apresentado acima é baseado na suposição de que L é menor 

que P, os valores de I na equação (1) passam a ser definidos pelo nível de inventário naquele 

momento (inventário realmente presente em armazém) mais o inventário já encomendado 

(Q’s encomendados que ainda estão por chegar) – I ―on order‖. 

Na Tabela 11 pode ver-se um exemplo de um excerto da aplicação da política de inventário à SKU 

CAPPRT3062BR—JPVC, cujo lead time é de 2 semanas e cujo T encontrado é de 172578 unidades. 

A simulação foi realizada com base nos consumos semanais de cada SKU que ocorreram 

efetivamente durante as semanas de trabalho de 2013 (coluna 2 da Tabela 11).  

Tabela 11 – Simulação da aplicação da política para a SKU CAPPRT3062BR--JPVC (excerto) 

Consumos 2013 Simulação Q a encomendar  

1) 
 

Semana 

2) 
Qtd. Consumida 

(unid.) 

3) 
I real 

(unid.) 

4) 
Q 

(unid.) 

5) 
I “on order” 

(unid.) 

6) 
Backorders 

(unid.) 

 1  0 172578  0 0  0  

2 48230 124348 48230 124348 0 

3 89660 34688 89660 82918 0 

4 0 82918 0 172578 0 

5 0 172578 0 172578 0 

6 39180 133398 39180 133398 0 

7 15200 118198 15200 157378 0 

8 24900 132478 24900 147678 0 

9 20210 127468 20210 152368 0 

10 96790 55578 96790 75788 0 

11 0 75788 0 172578 0 

12 122450 96790 75788 96790 -46662 

13 25020 71770 25020 147558 0 

 

Uma vez que as matérias-primas só chegam à JMF às 6ª feiras de cada semana, considerou-se que 

os consumos numa dada semana são realizados com base no inventário real presente na 6ª feira da 

semana anterior. 

Assim, e aplicando-se a equação (1) obtém-se os valores de Q a encomendar em cada semana. 

A partir dos Q semanais encontrados para todas as SKUs através da política, agruparam-se todas as 

receções que ocorreriam em cada semana de 2013 e procedeu-se do mesmo modo como efetuado 

na Tabela 6. 
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Esta agregação semanal dos volumes das SKUs resultantes da receção de matéria-prima com base 

na política de inventário resultou na Tabela 12, onde se procedeu também a uma comparação com os 

valores que aconteceram realmente em 2013.  

Uma vez que da comparação direta entre semanas dificilmente se conseguem retirar elementos 

conclusivos, pois a receção de SKUs com base na política de inventário continua a permitir uma 

grande oscilação de volumes recebidos entre as semanas, procedeu-se a uma avaliação estatística 

de forma a avaliar-se alguma vantagem trazida pela política em termos de estabilização dos volumes 

de matéria-prima recebida semanalmente. 

Tabela 12 – Comparação volumes de matéria-prima recebida (Política VS Real) 

 

Volume Recebido (m
3
) 

 

Volume Recebido (m
3
) 

 

Volume Recebido (m
3
) 

Semana Política Real Semana Política Real Semana Política Real 

1 - - 20 13,02 20,41 39 8,38 0,00 

2 0 17,74 21 9,49 2,81 40 6,82 62,08 

3 0 39,09 22 9,11 0,12 41 9,17 12,30 

4 10,23 3,63 23 14,11 29,16 42 1,21 16,84 

5 10,29 20,61 24 15,73 2,75 43 4,16 0,11 

6 3,47 23,89 25 8,67 6,27 44 7,06 2,79 

7 20,31 1,27 26 4,28 17,96 45 5,44 5,69 

8 18,58 22,40 27 9,83 16,76 46 8,26 0,56 

9 27,43 1,84 28 7,96 8,37 47 16,65 12,95 

10 8,95 29,56 29 21,99 10,29 48 4,23 1,19 

11 7,58 3,97 30 8,05 12,31 49 9,35 14,81 

12 7,74 12,73 31 13,56 5,02 50 9,00 3,39 

13 4,80 8,07 32 - - 51 15,03 0 

14 8,18 45,07 33 - - 52 - - 

15 15,79 26,17 34 - -   
 

  

16 29,73 3,59 35 7,46 14,71   
 

  
17 1,36 0,56 36 15,84 6,58 Média 10,23 m

3
 12,29 m

3
 

18 8,50 2,35 37 11,90 2,79 Desv. Pad. 6,28 12,87 

19 7,67 18,53 38 14,47 7,37 Coef. Var. 61% 105% 

 
 

Verifica-se pela Tabela 12 uma redução no coeficiente de variação de 105% para 61% com a 

aplicação da política.  

Contudo, é importante referir que o valor da média semanal não é conclusivo, pois os volumes 

considerados na Tabela 12 diferem em quase 100 m
3
 da situação real para a criada. Veja-se na 

Tabela 13 a sua pormenorização. 

Tabela 13 – Volumes totais de matéria-prima recebida (Política de Inventário VS Real) 

Volume Total Anual 
Recebido (m

3
) 

Política de 
Inventário 

Real 

480,83 577,47 
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Muitos fatores contribuem para esta discrepância entre os resultados apresentados na Tabela 13: 

 Não contabilização das SKUs referentes ao fornecedor de cápsulas J, isto porque os códigos 

que denominam cada SKU deste fornecedor são empregues também para a denominação de 

SKUs de outro fornecedor não nacional de cápsulas. Não havendo forma de distinção na 

listagem de consumos de qual o fornecedor de onde provém a SKU utilizada, tornou-se 

irrealizável a contabilização das SKUs do fornecedor J; 

 Backorders originadas com base na política de inventário que faz com que as quantidades 

que resultaram em backorder passem a não ser encomendadas e consequentemente não 

contribuam para a contabilização do volume; 

 Utilização do pressuposto de que o inventário inicial considerado na política de inventário é 

correspondente ao valor de T. Assim, as receções destas quantidades não estão a ser 

contabilizadas para o cálculo do volume recebido em 2013, e sendo que os valores de T são 

bastante elevados, estará esta situação certamente a influenciar os resultados. No caso real 

isto não acontece pois como se encomenda pouca matéria-prima no final do ano anterior para 

facilitar a contagem de inventário que se dá no final de cada ano, estas quantidades têm de 

ser encomendadas no início do ano seguinte para satisfazer os mesmos consumos iniciais 

que são satisfeitos pela política com base na quantidade T aprovisionada no final do ano 

anterior.  

Assim, a média de volume semanal obtida através da política de inventário está subestimada. 

Dado que as receções de volume recebido a partir da política ainda se mostram muito instáveis, e 

visto que não foi possível explorarem-se possíveis melhorias a nível do planeamento de produção, 

resolveu-se em conversa com a empresa que a melhor opção seria trabalhar-se com os valores de 

volume de receções reais.  

5.6 ANÁLISE DOS VOLUMES REAIS 

Dado que a política de inventário criada não solucionou o problema das flutuações de volume de 

matéria-prima recebida, resolveu-se utilizar os dados reais de receções de volume da JMF do ano 

2013, com vista ao dimensionamento do veículo. Pretende-se nivelar as chegadas que ocorreram, 

com vista a obter um cenário ideal e a partir daí a JMF ajustar o processo de compras nesse sentido. 

Uma vez que o dimensionamento do veículo não poderia ser realizado para o valor de volume 

semanal máximo da Tabela 7, é necessário encontrar-se um valor médio. Contudo, o valor médio da 

Tabela 7 tem associado um coeficiente de variação muito elevado, por isso torna-se importante 

perceber a razão e tentar homogeneizar mais os resultados.  

Analisando-se os dados agregados mensalmente na Tabela 8 verifica-se que os picos de volume 

elevado correspondem aos meses de Janeiro, Abril e Outubro. Averiguando-se individualmente cada 

um destes meses em que existe excesso de volume, verifica-se a existência de volumes 

desmesurados de gifts ou caixas de madeira. 
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Veja-se pormenorizadamente, como exemplo, os valores de volume semanal respeitantes ao mês de 

Abril (coluna 3 da Tabela 14).  

Tabela 14 – Valores dos volumes totais semanais respeitantes ao mês de Abril 

  
1) 2) 3) 

 
4) 

 

 
SKU 

Volume 
Ocupado por 
Quantidade 

Recebida por 
SKU (m

3
) 

Volume Total 
Ocupado 

Semanal (m
3
) 

 

Volume Total 
Ocupado 

Retirando-se 
Excesso (m

3
) 

A
b

ri
l 

S
e
m

a
n

a
 1

4
 

MDVDIV---------B69 0,45 

45,07 

 

15,33 

GFTPRV30000110I001 29,75  

ROLAGL3824-----NEA 4,99  

ROLAGL3824-----NEJ 3,39 

 

CAPLRP3055-----PVC 1,35 

CAPLRP3055-----PET 0,79 

CAPPRT3060BR--NPPF 0,89  

CAPPRT3060BR--JPPF 2,92  

CAPPRT3062DR--NPVC 0,56  

 

  
 

 
 

S
e
m

a
n

a
 1

5
 

MDVDIV---------B69 0,59 

26,17 

 

26,17 
ROTPER------11-019 0,08 = 

ROTPER------11-088 0,08 
 GFTPRV30000111I001 25,43 

 

 

  
 

 
 

S
e
m

a
n

a
 1

6
 ROLCLM4524-------- 2 

3,59 

 

3,59 

CAPAZM3062BR--NPVC 0,48  

CAPPRT3062DR--NPVC 0,56 = 

CAPPRT3062BR--JPVC 0,56 
 GARLRE0750-------- 0,01  

 

   

 

 

S
e
m

a
n

a
 1

7
 

CAPPRT3062BR--NPVC 0,56 0,56 = 0,56 

 

      

 

  

Total Mensal: 75,39 m
3
 

 

45,65 m
3
 

 

Neste caso, as duas primeiras semanas são as de maior volume e são as que têm a presença da 

matéria-prima gift, SKUs assinalados a vermelho na coluna 1 da Tabela 14. Esta SKU representa 

29,75 m
3
 dos 45,07 m

3
 totais da primeira semana. Se se retirar esta chegada da primeira semana 

deste mês, obtém-se o valor de 15,33 m
3
 semanal (representado na coluna 4 da Tabela 14). Assim, e 

tendo em conta este novo resultado, a soma total de volume mensal passa a contabilizar 45,65 m
3
, 

valor este mais regular comparativamente à média mensal da Tabela 8.  

A razão de todos os outros meses assinalados anteriormente como sendo meses em excesso 

(Janeiro e Outubro) é a mesma - volumes muito grandes de gifts (ou caixas de madeira) em algumas 

semanas, como a descrita para o mês de Abril.  
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Como tal, e realizando-se a mesma operação (retirar gifts ou caixas de madeira das semanas em 

excesso) para os meses de Janeiro e Outubro, obtém-se um novo padrão geral mensal (coluna a da 

Tabela 15). 

Tabela 15 – Volumes mensais ocupados pelas matérias-primas com a exclusão de gifts nas semanas com excesso 

 

Volume Total 
Ocupado Mês (m

3
) 

 

a) b) 

Janeiro 50,85 50,85 

Fevereiro 49,4 49,4 

Março 54,32 54,32 

Abril 45,65 45,65 

Maio 44,22 44,22 

Junho 56,14 56,14 

Julho 52,75 52,75 

Agosto 14,71 ------ 

Setembro 16,74 16,74 

Outubro 57,65 57,65 

Novembro 20,39 20,39 

Dezembro 18,2 ------ 

   Média 40,08 m
3
 44,81 m

3
 

Desvio Padrão 16,42 13,75 

Coeficiente Variação 41% 31% 

 

Após redução de volume nos meses em excesso, observa-se pela Tabela 15 uma óbvia diminuição 

da média mensal de volume transportado - 40,08 m
3
 - comparativamente com a primeira avaliação 

que se refletiu numa média mensal de 48,12 m
3 (Tabela 8). Esta operação tem como consequência 

uma redução do coeficiente de variação em 12 pontos percentuais, redução que embora seja 

bastante significativa continua a traduzir um valor de coeficiente de variação elevado. Esta grande 

variação dos valores mensais em relação à média deve-se agora aos meses em que o volume é 

reduzido em relação à média, visto que os valores elevados já foram estabilizados. 

Em relação aos meses em que o volume é reduzido, apenas se poderá manipular nos meses em que 

ocorreram semanas de férias da JMF (Agosto e Dezembro), visto serem meses que podem estar a 

enviesar a análise. Como tal, retiram-se estes dois meses para o cálculo da média mensal e obtêm-

se os resultados da coluna b) da Tabela 15. A média mensal passa a contabilizar 44,81 m3 de volume 

com esta simplificação e o coeficiente de variação reduz também para 31%. 

A simplificação acima realizada foi possível admitindo que nas semanas em que há volumes 

desmesurados de gifts ou caixas de madeira se realize uma viagem extra para transporte destas 

matérias-primas.  

Dado querer conhecer-se a possibilidade de realização de recolhas semanais, distribuíram-se 

uniformemente os valores de volume mensal da coluna b) da Tabela 15 pelo número de semanas 

existentes em cada mês. Obtiveram-se os resultados presentes na Tabela 16. 
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Tabela 16 - Volumes semanais ocupados pelas matérias-primas com a exclusão de gifts das semanas com excesso 

 

Volume Total 
Ocupado - 
Média por 

Semana (m
3
) 

Janeiro 12,71 

Fevereiro 12,35 

Março 13,58 

Abril 11,41 

Maio 8,84 

Junho 14,04 

Julho 10,55 

Agosto ------ 

Setembro 4,19 

Outubro 11,53 

Novembro 5,1 

Dezembro ------ 

  Média 10,43 m
3
 

Desvio Padrão 3,22 

Coeficiente Variação 31% 

 

Nos valores apresentados na Tabela 16 constata-se que em média seriam transportados cerca de 

10,43 m3 de volume semanal, assim este valor será a base para o dimensionamento do veículo. 

5.7 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Dado o elevado número de fornecedores existentes foi necessário proceder-se a uma seleção dos 

fornecedores a considerar na análise, tendo-se assim definido que seriam considerados apenas 7 dos 

15 fornecedores existentes. 

De forma a classificarem-se as SKUs de acordo com a sua relevância, realizou-se uma análise ABC. 

Esta reduziu a análise de 132 SKUs para 38 SKUs, correspondendo estes às SKUs A. 

Verificou-se uma grande instabilidade nos valores de volume de SKUs A recebidos no ano de 2013 e 

constatou-se a existência de uma fraca política de compras de matéria-prima. Como tal, e dado que é 

necessário um padrão mais estável de receções para o caso de aquisição de uma veículo, estudou-

se a hipótese de aplicação de uma política de inventário como forma de tentar reduzir a variabilidade 

existente nos volumes rececionados e de permitir ao departamento de compras uma conduta mais 

precisa na forma como são compradas as matérias-primas. 

Os resultados da aplicação de uma política de revisão periódica tradicional mostraram-se 

insuficientes para o objetivo pretendido, de modo que se resolveu explorar os dados reais como ponto 

de partida para o dimensionamento do veículo. Para tal, reduziram-se as flutuações verificadas nas 

receções dos volumes reais e encontrou-se um valor médio semanal de volume a transportar. 

É de realçar que a análise dos dados foi muito morosa, visto que exigiu uma grande capacidade de 

análise e havendo por vezes uma escassez de dados. 

Contudo, esta análise dos dados foi essencial, pois só assim se criaram condições para se poderem 

analisar cada um dos cenários no capítulo 6. 
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CAPÍTULO 6 – ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS 
 

 
Após o tratamento de dados, neste capítulo realizar-se-á uma avaliação económica dos diferentes 

cenários. Através da análise e comparação dos cenários, será assim possível concluir-se qual o 

cenário mais favorável para a empresa. 

Na secção 6.1 serão apresentados os custos do cenário atual, visto ser esta a base de comparação 

para os outros cenários criados. Na secção 6.2 analisar-se-á a viabilidade do cenário B, onde se 

calcularão alguns índices de rendibilidade, típicos de uma avaliação de projetos. Na secção 6.3 e 6.4 

serão avaliados os cenários C e D, respetivamente, onde se compararão os custos destes cenários 

com os obtidos para o cenário A. Na secção 6.5 realizar-se-á uma sistematização dos resultados e na 

secção 6.6 efetuar-se-á uma análise de sensibilidade, de forma a avaliar o comportamento da 

variação do parâmetro dos custos obtidos para o cenário A. 

6.1 AVALIAÇÃO DO CENÁRIO A 

A fim de se proceder a uma comparação económica dos diferentes cenários, de forma a escolher-se 

o mais vantajoso, é essencial estimarem-se os custos decorrentes do cenário atual.  

Os custos que resultam do cenário atual prendem-se exclusivamente com o valor pago aos 

fornecedores pelo transporte da matéria-prima desde as instalações de cada fornecedor à JMF, 

sendo que este serviço é subcontratado pelos fornecedores a empresas transportadoras de 

mercadorias.  

Como já referido, até ao momento a JMF apenas tinha conhecimento de qual o custo total pago pela 

matéria-prima, onde estava já incluído o custo cobrado pelo transporte da mesma. Dada a 

necessidade do conhecimento deste valor, procedeu-se junto dos fornecedores a uma recolha do 

custo associado ao transporte de cada SKU (Anexo II), e após conhecimento destes valores 

calcularam-se os custos totais anuais referentes ao transporte em 2013 – Tabela 17. Realizou-se a 

distinção entre os custos totais referentes a todas as SKUs e apenas às SKUs A pelo facto de ser 

necessário a utilização de ambos os dados nas posteriores análises. 

Tabela 17 – Custos totais pagos pelo transporte da matéria-prima em 2013 

Custo Total Anual 

SKU's A SKU's A, B e C 

9 084 € 10 626 € 

 

6.2 AVALIAÇÃO DO CENÁRIO B 

Nesta secção será necessário definir-se qual o veículo a adquirir no mercado, e como tal, realizar-se-

á o dimensionamento do mesmo. Para além disso, será necessário definirem-se as rotas de recolha 

das matérias-primas para posterior cálculo dos quilómetros que serão percorridos anualmente com 

base no volume de matéria-prima a transportar, de forma a conhecerem-se os custos variáveis da 
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operação. Para tal, utilizar-se-á a heurística proposta por Segerstedt (2013) com vista a planearem-se 

as rotas e assim obter-se as distâncias necessárias a percorrer.  

Depois de obtidos estes dados essenciais, realizar-se-á a avaliação do projeto no seu todo. 

6.2.1 Escolha do Veículo 

Com base na secção 5.6 sabe-se que a média de transporte de SKUs A semanal corresponde a 

10,43 m
3. Como tal, seria necessária a compra de um veículo com pelo menos 10,43 m

3 de 

cubicagem para realização do transporte semanal. Contudo, ainda falta ter em conta o espaço 

ocupado pelas SKUs B e C. 

Analisando-se as frotas de alguns operadores logísticos, deteta-se uma concordância em relação à 

categorização da frota terrestre utilizada por cada uma. Na Tabela 18 apresenta-se um resumo das 

características dessa frota, que se subdivide em vários tipos de veículos. 

Tabela 18 – Frotas usualmente utilizadas pelos operadores logísticos (Adaptado deTorrestir, 2014) 

Categoria Peso (Kg) 
Cubicagem 

(m
3
) 

Imagem 

Carrinha 
Expresso 

- 2 

 

Furgão - 10 

 

Carrinhas 
3500 - 
7500  

20 - 30 

 

Camiões 
12000 - 
26000 

30 - 48 

 

 

A avaliar pela Tabela 18, conclui-se que o veículo ―Carrinha Expresso‖ não possui a cubicagem 

suficiente para o transporte semanal dos 10,43 m
3. Apesar da cubicagem do ―Furgão‖ ser próxima 

deste valor, ainda faltaria acrescentar o volume ocupado pelas SKUs dos grupos B e C, o que 

invalida a aquisição deste tipo de veículo. 

Assim, a categoria imediatamente acima é representada pelo veículo denominado pelos 

transportadores logísticos como ―Carrinhas‖ – veículos com peso entre 3500 e 7500 Kg e cubicagem 

entre 20 e 30 m
3. Sendo que o peso não é um fator relevante na análise e que se determinou que 

apenas o volume seria considerado, a aquisição do veículo ―Carrinha‖ será suficiente para a 

realização de uma rota semanal, mesmo com a inclusão de SKUs B e C. 
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Com base nesta informação procedeu-se a uma averiguação dos veículos existentes para venda no 

mercado, de onde se destaca, pelo critério tamanho, o veículo da marca MAN modelo TGL 7.180 4X2 

BB, com peso bruto de 7,5 toneladas, altura de 1,80 m e comprimento e largura especificadas na 

Figura 24. 

Figura 24 – Dimensões do veículo MAN TGL 7.180 4X2 BB 

6,14 m

2
,1

8
 m

0
,8

0
 m

1,20 m

 

O veículo acima mencionado possui uma cubicagem útil de 24 m3, o que está dentro dos parâmetros 

da categoria mencionada acima. 

Visto que algumas SKUs são transportadas em palete, optou-se por avaliar o grosso da capacidade 

do veículo em número de paletes e assim atribuir este espaço às SKUs A. Sabendo-se que neste 

veículo caberiam 10 europaletes e assumindo-se que cada europalete ocupa 1,44 m3, conclui-se que 

a capacidade máxima reservada às SKUs A é de 14,40 m
3. O restante espaço livre atribui-se às SKUs 

B e C. 

6.2.2 Criação de Rotas 

6.2.2.1 Cálculo das distâncias 

Para a determinação das rotas necessárias ao transporte de matérias-primas recorrereu-se à base do 

método utilizado por Segerstedt (2013), que utiliza os seguintes passos para encontrar uma rota curta 

entre um depósito e os pontos onde se realizará a distribuição: 

―Passo 0: conhecendo-se as distâncias entre o depósito e todos os pontos de distribuição e as 

distâncias entre todos os pontos de distribuição calculam-se as poupanças de distância que 

resultarão por entregar a partir do depósito para todos os possíveis pares de pontos de distribuição 

numa mesma rota.  

Passo 1: iniciar uma nova rota através da escolha do par com a maior poupança. Se não houver 

mais pontos de distribuição para entrega, a rota é terminada. 

Passo 2: adicionar à rota o ponto de distribuição que possa ser incluído tendo em conta a restrição 

de capacidade e que implica a maior “poupança total” a todos os pontos de distribuição já 

incorporados na rota. Se não for possível adicionar mais nenhum ponto de distribuição, voltar ao 

passo 1. 

Passo 3: testar em que ordem o novo complemento deve ser inserido, antes ou depois do ponto de 

distribuição na rota que apresenta a maior poupança ao novo complemento (prioridade I) ou que tem 
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a distância mais pequena ao mesmo (prioridade II). Se (I) e (II) apontarem para pontos de distribuição 

diferentes, testar o novo complemento antes e depois de ambos os pontos de distribuição. Escolher a 

sequência de distribuição que apresentar a distância total mais curta; esta é agora a nova rota. Ir para 

o passo 2 e continuar a procurar complementos.‖ 

Define-se poupança como sendo a distância poupada pela inclusão de dois pontos numa mesma 

rota, ao invés de servir os mesmos dois pontos em duas rotas separadas. Como exemplo, se na 

mesma rota os pontos A e B forem servidos pelo depósito T, ao invés de serem servidos em duas 

rotas separadas (uma para A e outra para B), então é poupada a seguinte distância: 

2 TA    +  2 TB    −  (TA    + AB    +  TB    ) =  TA    + TB    −  AB     

Pelo exemplo constata-se que a maior poupança corresponderá ao par de pontos que estiver mais 

longe do depósito e mais perto um do outro. 

 Aplicação ao caso de estudo: 

O processo inicia-se com a construção de uma matriz com as distâncias entre todos os fornecedores 

e a JMF (Tabela 19). Estas distâncias assumem-se simétricas e foram obtidas com base na 

ferramenta Google Maps. Consideraram-se as Autoestradas nos trajetos entre a JMF e os 

fornecedores mas não se consideraram as mesmas nos trajetos entre fornecedores. 

Tabela 19 – Distâncias (em Km) entre todos os fornecedores e a JMF 

De/a JMF D E F I J L M 

JMF - 363 332 342 341 328 336 360 

D   - 35,7 23,3 29,9 38,7 28,9 11,7 

E     - 15,7 12 2,7 6,8 35,2 

F       - 5,6 18,7 8,9 22,1 

I         - 15 5,3 25,8 

J           - 9,8 37,3 

L             - 27,5 

M               - 

 

Posteriormente calcularam-se as poupanças decorrentes dos pares de fornecedores e obtiveram-se 

os resultados representados na Tabela 20. 

Tabela 20 – Representação das poupanças decorrentes da junção de fornecedores 

Na mesma 
rota 

Poupanças 
(Km) 

Na mesma 
rota 

Poupanças 
(Km) 

Na mesma 
rota 

Poupanças 
(Km) 

D-E 659.3 E-I 661 F-M 679.9 

D-F 681.7 E-J 657.3 I-J 654 

D-I 674.1 E-L 661.2 I-L 671.7 

D-J 652.3 E-M 656.8 I-M 675.2 

D-L 670.1 F-I 677.4 J-L 654.2 

D-M 711.3 F-J 651.3 J-M 650.7 

E-F 658.3 F-L 669.1 L-M 668.5 
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Neste caso, e dado não ser necessário para já a consideração de restrições de capacidade, foram 

aplicados os passos 1, 2 e 3 do método a diferentes conjuntos de fornecedores já estipulados 

inicialmente. Criaram-se as rotas para cada conjunto de fornecedores através da heurística, de forma 

a encontrar as distâncias totais percorridas em cada uma delas. 

Este procedimento foi realizado tendo-se em consideração os casos extremos de inclusão de apenas 

um ou todos os fornecedores nas rotas criadas, e os casos intermédios de dois, três, quatro ou cinco 

fornecedores numa mesma rota. Os resultados das distâncias totais decorrentes das melhores rotas 

criadas na presença de cada conjunto de fornecedores assumido encontram-se representados na 

Tabela 21. 

Tabela 21 – Distâncias percorridas nas rotas criadas 

Nº de 
fornecedores 

na rota 
Fornecedores na mesma rota 

Distância 
(Km) 

1 

JMF-L-JMF 672 

JMF-D-JMF 726 

JMF-M-JMF 720 

2 

JMF-E-F-JMF 689,7 

JMF-F-D-JMF 728,3 

JMF-J-E-JMF 662,7 

3 

JMF-F-I-L-JMF 688,9 

JMF-D-I-L-JMF 734,2 

JMF-J-E-I-JMF 683,7 

4 

JMF-J-E-F-M-JMF 728,5 

JMF-D-I-L-E-JMF 737 

JMF-F-L-E-J-JMF 688,4 

5 JMF-F-I-L-E-J-JMF 690,4 

7 JMF-J-E-L-I-F-D-M-JMF 743,4 

Média 706,7 

Desvio Padrão 25,9 

Coeficiente Variação 3,7% 

 

Pela Tabela 21 verifica-se que os resultados das distâncias totais não diferem muito consoante o 

número de fornecedores presentes na rota. A média das distâncias é de 706,7 Km percorridos por 

rota, onde o coeficiente de variação se apresenta muito reduzido. Como tal, e por simplificação, 

assumir-se-á a distância média de 700 Km por cada rota realizada, independentemente do número de 

fornecedores que inclua a rota. 

Será importante agora definir-se o número de rotas necessário a realizar, consoante as necessidades 

de matéria-prima da empresa, para que se possa definir uma distância total anual percorrida.  

6.2.2.2 Cálculo do número de rotas necessárias 

Os fatores que influenciam o número de rotas a realizar são os volumes a transportar em cada 

semana e a capacidade do veículo que realizará esse transporte. 
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Para o cálculo do número de rotas necessárias utilizar-se-ão dois cenários possíveis relativamente à 

forma como os volumes recebidos em 2013 poderiam estar distribuídos. Assim, considerar-se-ão 

duas hipóteses alternativas na forma como as receções de matéria-prima se poderiam ter dado: 

 Hipótese A – A receção dos volumes reais recebidos em 2013 apenas tem de ocorrer no 

mesmo mês em que se deu a verdadeira receção; 

 Hipótese B – Os volumes reais rececionados semanalmente no ano de 2013 podem ser 

transferidos no máximo para a semana imediatamente anterior ou posterior à semana em que 

de facto ocorreu a receção; 

Com base nas considerações acima, e tendo-se definido na secção 6.2.1 que do veículo a adquirir 

estavam 14,40 m
3
 de cubicagem reservados às SKUs do grupo A (aos quais os volumes admitidos 

nas hipóteses acima criadas se referem), procedeu-se ao cálculo do número de rotas anuais 

decorrentes de cada hipótese através da razão entre os volumes semanais resultantes para cada 

hipótese e a cubicagem útil admitida para os itens A (Anexo III). Os resultados apresentam-se na 

Tabela 22: 

Tabela 22 – Número de Rotas anual necessárias 

 
Nº Rotas anual 

Km 
percorridos 

anual 

Hipótese A 45 31500 

Hipótese B 45 31500 

 

Pela Tabela 22 verifica-se que quer a hipótese A quer a hipótese B criadas implicam o mesmo 

número de rotas anuais praticadas – 45.  

Os resultados em termos de Km percorridos anualmente também se apresentam representados na 

Tabela 22 e calcularam-se com base no produto entre o número de Km percorridos por rota e o 

número de rotas. 

6.2.3 Avaliação da hipótese da Compra Definitiva 

Para a avaliação do cenário de compra de um veículo, e dado tratar-se da aquisição de um ativo, 

será necessário calcularem-se os indicadores de rendibilidade associados a este investimento.  

Para tal, recorrer-se-á aos indicadores mais utilizados na avaliação de projetos de investimento – 

Valor Atual Líquido (VAL), Taxa Interna de Rendibilidade (TIR) e Payback.   

O cálculo destes indicadores exige a pré-recolha de dados relativos aos custos, benefícios, taxas e 

outras especificidades que decorram da aquisição deste ativo, para que a partir destes possam ser 

estimados os cash flows futuros esperados. Assim, procedeu-se ao levantamento de cada uma das 

componentes referidas.  

Esta avaliação será realizada primeiramente assumindo-se a utilização de 100% de capitais próprios 

aquando da sua aquisição (compra definitiva do veículo) e depois através da utilização de leasing 

financeiro. 
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6.2.3.1 Custos 

Os custos que foram tidos em conta referem-se aos custos que estão diretamente relacionados com 

a operacionalidade do veículo, dividindo-se nas suas componentes fixa e variável. 

Custos Fixos 

Os custos fixos são os custos que decorrem independentemente da quantidade de utilização do 

veículo.  

 Custo de Aquisição: 

O custo de aquisição é o valor pago inicialmente pela obtenção do veículo. 

De acordo com o averiguado na secção 6.2.1, o veículo MAN modelo TGL 7.180 4X2 BB preenche os 

requisitos necessários ao caso em estudo, sendo o seu custo unitário de 45000€ sem IVA, dado este 

último valor poder ser deduzido. 

 Custo de Inspeção: 

Segundo o Decreto-Lei n.º 144/2012 (11 de Julho de 2012), a periodicidade de inspeção para 

automóveis pesados de mercadorias é de um ano após a data da primeira matrícula e, em seguida, 

anualmente. 

Para o custo de inspeção de veículos pesados considera-se o valor anual de 45,72€, assumindo-se a 

não existência de reinspecção (Controlauto, 2014). 

 Custo de Seguro 

O custo de seguro corresponde ao valor de 2960 €/ano e cobre responsabilidade civil e mercadorias 

(Moura, 2013). 

 Custo de IUC 

De acordo com a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT, 2013), a taxa aplicável a veículos da 

categoria D com peso bruto entre 3501 Kg e 7500 Kg corresponde a um valor anual de imposto único 

de circulação (IUC) de 64€. 

 Custos com Pessoal 

Nos gastos a ter em conta com pessoal apenas se consideram os custos referentes ao serviço de 

motorista, assumindo que os custos com pessoal administrativo não se dão por se admitir que a 

gestão do transporte e outras tarefas extra associadas à aquisição do veículo poderem ser 

executadas pelo departamento de compras.  

Assim, para a determinação dos gastos com pessoal considerou-se a utilização de apenas um 

motorista a realizar serviço em apenas dois dias da semana, visto ser necessário um dia da semana 

para a realização da recolha semanal de matérias-primas e cerca de um dia para envio de produto 

acabado para a zona de Lisboa (de forma a tirar maior partido da posse do veículo adquirido, como já 

referido na secção 4.2). 
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Recorrendo-se a estatísticas referentes a salários médios na categoria de trabalhadores (profissionais 

não qualificados) por conta de outrem na área de Transportes e Armazenagem obtém-se o valor 

médio de salário mensal de 776,30€ (PORDATA, 2014). Sendo que este valor se prenderá com as 40 

horas semanais trabalhadas, o valor correspondente a 16 horas semanais (dois dias de trabalho 

estimados a realizar pelo motorista) resultará num salário médio mensal de 310,52€. Anualmente, e 

não tendo em conta outros encargos ou horas extraordinárias, os custos com pessoal operacional 

totalizam o valor de cerca de 3726€. 

 Depreciação 

Para o cálculo da depreciação do veículo considera-se o método das quotas constantes para o 

período de vida útil. O valor da depreciação anual é então calculado através da diferença entre o 

valor do custo de aquisição e o valor residual do veículo, dividindo o resultado pelo número de anos 

de vida útil considerados (Rodrigues, 2011). Considerando um valor residual de 9000€ e 6 anos de 

vida útil do veículo (como se verá na secção 6.2.3.4), o valor de depreciação corresponde à quantia 

de 6000€ anuais. 

Custos Variáveis  

Os custos variáveis resultam da quantidade de utilização dada ao veículo, ou seja, são custos 

dependentes da quilometragem percorrida pelo veículo anualmente. 

 Custos com Combustível 

O custo com combustível traduz-se no consumo de gasóleo necessário à realização dos quilómetros 

anuais a percorrer. Assim sendo, é necessário conhecer-se primeiramente o custo associado ao 

gasóleo (€/litro) sem IVA, dada a possibilidade de dedução deste valor. De acordo com a Direção 

Geral de Energia e Geologia, o preço médio anual do gasóleo apresentou uma subida permanente 

entre 2009 e 2012, tendo decaído a partir daí até ao presente, como se pode observar pela Tabela 23 

(DGEG, 2014). 

Tabela 23 – Evolução do preço médio anual do gasóleo sem IVA (Adaptado de DGEG, 2014) 

Ano 
Preço s/ 
IVA (€/lt) 

2009 0,841 

2010 0,958 

2011 1,114 

2012 1,177 

2013 1,127 

2014 1,088 
 

Dadas as oscilações apresentadas na Tabela 23 durante os últimos anos e dado o clima de 

instabilidade vivido atualmente, é difícil uma previsão exata de qual será o preço do gasóleo para os 

anos futuros. Assim, e por simplificação, considera-se para todos os anos do projeto o preço do 

gasóleo sem IVA referente a 2014, sendo este de 1,088 €/litro. 
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Para além disso, é necessário conhecerem-se os quilómetros anuais que se estimam percorrer pelo 

veículo. Utilizando-se para o efeito o valor presente na Tabela 22 de 31500 Km anuais percorridos 

nas deslocações ao Norte do país e considerando-se 4800 Km (cerca de 100 Km percorridos em 

cada uma das 48 semanas de trabalho) referentes à distância percorrida nas entregas de produto 

acabado em Lisboa, a distância total percorrida anualmente pelo veículo representa cerca de 36300 

Km. 

Considerando-se que o veículo apresenta um consumo médio de gasóleo de 15 lt/100 Km (Moura, 

2013), o custo total anual com combustível traduz-se em 5924€. 

 Custos com Portagens 

O custo com portagens refere-se tanto a portagens decorrentes de deslocação ao Norte de Portugal 

para recolha das matérias-primas como de deslocações a Lisboa para expedição do produto 

acabado. Assim, e considerando-se como portagens principais a Ponte Vasco da Gama, a 

Autoestrada do Norte (A1) e a Ponte 25 de Abril, resulta em portagens de 6,10€, 37,50€ e 3,75€, 

respetivamente. Estes valores correspondem ao ano presente e referem-se aos veículos de classe 

dois (ACP, 2014; Lusoponte, 2014). Definiram-se duas pontes pelo facto de a Ponte Vasco da Gama 

ser mais vantajosa no caso do veículo realizar viagem para o Norte (visto possibilitar melhor acesso à 

Autoestrada A1) e a Ponte 25 de Abril para o caso do veículo realizar as distribuições de produto 

acabado pelo facto desta se localizar mais perto da JMF e a portagem ser menos dispendiosa. 

Sendo que se assumem, por simplificação, 45 deslocação anuais (Tabela 22) para recolha de 

matérias-primas no Norte de Portugal e uma deslocação semanal (48 anuais) a Lisboa para 

expedição de produto acabado, o total de custo referente a portagens implica uma quantia de 3830€ 

anuais. 

 Custos de Manutenção 

Na contabilização dos custos de manutenção apenas se tiveram em conta os custos associados à 

substituição de pneus e óleo. Os seus preços são dados em €/Km, e são de 0,0385 €/Km e 0,0034 

€/Km, respetivamente (Moura, 2013). Dado que se estipulam 36300 Km a percorrer num ano, o valor 

anual referente a custos de manutenção representam cerca de 1521€.  

6.2.3.2 Benefícios 

Os benefícios decorrentes da compra do veículo resultam da poupança conseguida pelo não 

pagamento do transporte cobrado pelos fornecedores. Este valor encontra-se representado na Tabela 

17 - 10626€ - e é referente aos itens A, B e C, visto que o veículo a adquirir está dimensionado para 

englobar todas as SKUs.  

Para além deste valor é também necessária a consideração da poupança que se teria no caso da 

realização do serviço de transporte de produto acabado pelo veículo a adquirir. Esta poupança resulta 

no valor pago à transportadora da JMF para realizar este serviço. 
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Recorrendo-se à tabela de preços praticado por esta transportadora e ao volume de produto acabado 

transportado no ano de 2013 (referente às situações de expedição descritas na secção 4.2) obtém-se 

um valor total pago de cerca de 5585 €. 

Assim sendo, os benefícios anuais decorrentes da compra do veículo contabilizam cerca de 16211€ 

(10626€ + 5585€). 

6.2.3.3 Taxas 

 Taxa de Atualização 

A taxa de atualização é constituída por três componentes: a taxa correspondente à remuneração 

obtida num investimento sem risco (T1); a taxa de inflação prevista (T2) e a taxa correspondente ao 

prémio de risco (T3). A fórmula utilizada para o cálculo da taxa de atualização (TA) encontra-se 

representada na equação 6 (IAPMEI, 2014).  

TA = [ ( 1+T1 ) x ( 1+T2 ) x ( 1+T3 ) ] – 1 

De forma a estipular-se o valor de T1, considerou-se a taxa de juro de certificados de aforro. Segundo 

a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, esta foi fixada em Agosto de 2014 como 

sendo de 3,174% para novas subscrições (IGCP, 2014). 

Dado que os cash flows do projeto serão calculados a preços constantes (sem a inflação), não se terá 

em conta T2 para o cálculo da taxa de atualização.  

O valor satisfatório para T3 foi definido junto com a JMF como sendo de 8%. 

Aplicando estes valores na equação 6 resulta uma taxa de atualização de 11,4%. 

 Taxa de IRC 

A taxa de IRC é a taxa referente ao imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, sendo este 

valor de 23% em Portugal continental para o ano presente (pwc, 2014). É de referir que sobre esta 

taxa incide ainda uma taxa de Derrama de 1,5% a favor da Câmara Municipal de Setúbal (AT, 2014). 

Assim sendo, a taxa de IRC contabiliza um total de 24,5%.  

6.2.3.4 Outras Especificidades 

 Número de anos de vida útil do veículo 

Segundo o Decreto Regulamentar n.º 25/2009 Artigo 3º (14 de Setembro), para efeitos fiscais, a vida 

útil de um ativo é o período durante o qual se deprecia ou amortiza totalmente o seu valor, excluindo-

se o respetivo valor residual. Neste caso, e de acordo com Moura (2013), consideraram-se 6 anos 

como sendo o número de anos de vida útil adequado para o veículo em estudo. 

 Valor Residual 

O valor residual é o valor que se espera obter pela alienação do veículo no final da sua vida útil, 

tendo sido definido com sendo 20% do valor de compra inicial do veículo (Moura, 2013). Deste modo, 

o valor residual representa 9000€ a receber no final do período de depreciação considerado. 

(6) 
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6.2.3.5 Índices de rendibilidade 

Depois de previstos quais os custos e benefícios do projeto é possível estimarem-se os futuros cash 

flows esperados, de modo a averiguar-se a viabilidade da aquisição do veículo. Esta estimativa 

encontra-se apresentada na Tabela 24. 

Tabela 24 – Cálculo dos Índices de rendibilidade do projeto 

Ano 
0 1 2 3 4 5 6 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Investimento 

  Custo Aquisição (€) -45000 
 

  
 

  
 

  

  Valor Residual (€) 0 0 0 0 0 0 9000 

CF Investimento (€) -45000 0 0 0 0 0 9000 

Exploração 

  Benefícios (€)   16211 16211 16211 16211 16211 16211 

  Custos Operacionais (€)   -6796 -6796 -6796 -6796 -6796 -6796 

  Custo Combustível (€)   -5924 -5924 -5924 -5924 -5924 -5924 

  Custo Portagens (€)   -3830 -3830 -3830 -3830 -3830 -3830 

  Custos Manutenção (€)   -1521 -1521 -1521 -1521 -1521 -1521 

  Depreciação (€)   -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 

  Res. Bruto Exploração (€)   -7860 -7860 -7860 -7860 -7860 -7860 

  Imposto (€)   1926 1926 1926 1926 1926 1926 

  Res. Líquido Exploração (€)   -5934 -5934 -5934 -5934 -5934 -5934 

  Depreciação (€)   6000 6000 6000 6000 6000 6000 

CF Exploração (€) 0 66 66 66 66 66 66 

CF TOTAL (€) -45000 66 66 66 66 66 9066 

CF Atualizados (€) -45000 59 53 48 43 38 4736 

∑ CF (Atualizados) (€) -45000 -44941 -44888 -44840 -44797 -44759 -40023 

         

       

VAL -40 023 € 

       

TIR -23,211% 

       

Payback - 

 

Nota: A rúbrica Custos Operacionais contém os custos com IUC, Seguro, Inspeção e Pessoal. 

 

A Tabela 24 apresenta valores de Resultado Bruto de Exploração negativos em todos os anos de 

vida útil do projeto. Isto significa que este projeto vai reduzir o lucro da empresa em 7860€ todos os 

anos. Uma vez que a JMF gera lucros superiores a este valor, é possível compensar as perdas deste 

projeto, sendo que deste modo se observa uma poupança de imposto. A JMF deve creditar esta 

poupança de imposto neste projeto, e assim adiciona-se o valor de imposto ao Resultado Bruto de 

Exploração, ao invés de ser deduzido como seria no caso de o Resultado Bruto de Exploração ter 

sido positivo (Berk & DeMarzo, 2013; Rodrigues, 2011).  

Apesar de os Cash Flow Totais (CF TOTAL) terem sido positivos em todos os anos de vida útil do 

projeto, estes não são suficientemente grandes para compensar o investimento inicial, uma vez que 
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depois de atualizados originam um VAL de -40023€. Segundo Berk and DeMarzo (2013), apenas 

valores de VAL positivo implicam a aceitação do projeto, pois este representa o retorno que se teria 

atualmente no caso de investimento no projeto. Sendo que o valor de VAL apresentado por este 

projeto se traduz num resultado negativo, não é viável prosseguir com a compra do veículo nas 

condições assumidas anteriormente. 

É de realçar que toda a análise foi assente num conjunto de pressupostos, onde foram utilizados os 

dados que pareceram ser o mais adequados possíveis à realidade. Contudo, todo o estudo está 

sujeito à existência de incerteza, sendo que o resultado final está inevitavelmente dependente dos 

parâmetros estimados durante o decorrer do estudo. Assim, realizar-se-á uma análise de 

sensibilidade à taxa de atualização, visto esta ser uma componente de grande subjetividade. 

Para tal, calcularam-se os valores de VAL resultantes da utilização de várias taxas de atualização 

diferentes, tanto sendo acima como abaixo do valor utilizado inicialmente (11,4%). 

Os resultados apresentam-se na Figura 25. 

 

Figura 25 – Representação da variação do VAL consoante as diferentes taxas de atualização 

 

A Figura 25 demonstra a variação de valor sofrida pelo VAL aquando da utilização de diferentes taxas 

de atualização. É possível verificar a implicação de um valor de VAL negativo assumindo-se uma taxa 

de atualização de 11,4%. Esta tendência de VAL negativo parece estender-se até mesmo num 

cenário hipotético de existência de taxas de atualização negativas. Nesse cenário, o valor da TIR 

seria sensivelmente de -23,2%, pois é por volta deste valor que o VAL se torna nulo. Assim sendo, 

apenas taxas de atualização menores que a TIR tornariam o investimento viável, o que neste caso 

não será possível devido à não existência de taxas negativas. Deste modo, a utilização de uma taxa 

de atualização diferente da utilizada não teria consequências diretas no valor de VAL do projeto neste 

caso. 
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Também o payback (momento a partir do qual as receitas obtidas recuperam o investimento inicial) é 

inexistente, visto que o somatório dos cash flows atualizados não se torna positivo dentro do número 

de anos estipulados para a realização do projeto. 

Apesar de a vida útil do veículo estar estimada em cerca de 6 anos, este pode permanecer na 

empresa durante mais tempo. Como tal, realizou-se também um estudo referente ao valor do VAL 

para uma projeção do investimento a 10 anos, de forma a que este tenha mais tempo para recuperar 

o investimento.  

No sentido da projeção da utilização do veículo por mais tempo é também necessário consideraram-

se: 

o Custos extra que decorrerão de avaria ou manutenção de peças do veículo, pressupondo-se 

que estas iniciariam em 400€ logo após os 6 anos e aumentariam em 10% todos os anos. 

o Um valor residual de metade do anteriormente considerado (10% do valor de aquisição 

inicial) dado que se alienaria o veículo apenas 4 anos depois do cenário definido inicialmente. 

Deste modo, os valores de depreciação são maiores em cada um dos 6 anos em que foram 

considerados, comparativamente com o cenário anterior, deixando o veículo de depreciar a 

partir do ano 6. 

Assim sendo, o valor de VAL para o cenário a 10 anos representa -45242€, como se pode observar 

pela Tabela A10 do Anexo IV. Este valor revela-se ainda menor que o VAL calculado na situação 

anterior, o que explica que apesar de os valores de depreciação maiores levarem a uma maior 

poupança de imposto, isto não é suficiente para colmatar os custos extra decorrentes de 

manutenção, uma vez que o valor de alienação que se obteria pelo veículo também seria menor e 

principalmente porque não se prevê um aumento de benefícios ao longo dos anos. Os cash flows 

totais chegam mesmo a ser negativos a partir do ano 7, o que impossibilita até a utilização da TIR 

como indicador de rendibilidade pois a existência de cash flows negativos intermédios ou finais pode 

confundir-se com a hipótese de investimentos não convencionais (onde existem reinvestimentos ao 

longo do projeto), e assim a TIR não é adequada uma vez que pode existir mais do que uma TIR ou 

mesmo não existir nenhuma TIR. 

Deste modo, a aquisição de um veículo não se mostra compensatória para os fins pretendidos pela 

empresa. 

6.2.4 Avaliação da hipótese de Leasing  

Existe ainda a possibilidade de aquisição do veículo sem a necessidade de realização da sua compra 

definitiva desde início, o que é vantajoso no clima de instabilidade económica vivido atualmente. Esta 

é uma modalidade de financiamento que se denomina por leasing (ou locação financeira) e tem-se 

verificado nos últimos anos que dos ativos mobiliários, os veículos são os que mais são 

transacionados por este tipo de contratos – ver Figura A7 do Anexo IV (ALF, 2010). 

Esta modalidade financeira envolve um locador (empresa de leasing) e um locatário (cliente), onde é 

o locador o detentor do bem, concedendo ao locatário a utilização do mesmo durante o período de 

contrato estipulado, mediante pagamento de uma renda. O locatário tem a opção de findo o contrato, 

poder adquirir ou não o bem, com base num valor pré-determinado.  
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Neste caso definiu-se como locador a instituição financeira de crédito Caixa Leasing e Factoring, 

pertencente ao grupo Caixa Geral de Depósitos, onde se estipulou uma duração de contrato de 36 

meses (3 anos), um montante de financiamento igual à totalidade do preço do veículo (45000€) e 

uma quantia de 2250€ (5% do valor de aquisição inicial) como sendo o valor a pagar pelo locatário no 

caso deste pretender adquirir o bem no final do contrato. Com estes pressupostos, o valor das rendas 

(indexadas à taxa Euribor a 3 meses no momento da simulação), estipulam-se em 1486€ (primeiro 

pagamento) e 1304€ mensais (restantes rendas). Dado que as variações da taxa Euribor são de 

domínio imprevisível, optou-se por assumir os valores de renda futuros como os estipulados no ato da 

simulação. Assim, e assumindo-se a compra do veículo no final do ano 3 e a alienação do mesmo no 

ano 6, o valor do VAL representa-se por -29001€ (Tabela 25). É de referir que neste caso o veículo só 

começa a depreciar a partir do ano 4, ano a partir do qual este é propriedade do locatário.  

Tabela 25 – Valor Atual Líquido considerando hipótese de leasing do veículo 

Ano 
0 1 2 3 4 5 6 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Investimento 

  Custo Aquisição (€) - 
 

  -2250   
 

  

  Valor Residual (€) - 0 0 0 0 0 9000 

CF Investimento (€) - 0 0 -2250 0 0 9000 

Exploração 

  Benefícios (€) - 16211 16211 16211 16211 16211 16211 

  Custos Operacionais (€) - -6796 -6796 -6796 -6796 -6796 -6796 

  Custo Combustível (€) - -5924 -5924 -5924 -5924 -5924 -5924 

  Custo Portagens (€) - -3830 -3830 -3830 -3830 -3830 -3830 

  Custos Manutenção (€) - -1521 -1521 -1521 -1521 -1521 -1521 

  Renda (€) - -15834 -15651 -15651 0 0 0 

  Depreciação (€) - 0 0 0 -6000 -6000 -6000 

  Res. Bruto Exploração (€) - -17693 -17511 -17511 -7860 -7860 -7860 

  Imposto (€) - 4335 4290 4290 1926 1926 1926 

  Res. Líquido Exploração (€) - -13358 -13221 -13221 -5934 -5934 -5934 

  Depreciação (€) - 0 0 0 6000 6000 6000 

CF Exploração (€) - -13358 -13221 -13221 66 66 66 

CF TOTAL (€) - -13358 -13221 -15471 66 66 9066 

CF Atualizados (€) - -11988 -10648 -11182 43 38 4736 

∑ CF (Atualizados) (€) - -11988 -22637 -33819 -33776 -33738 -29001 

         

       

VAL -29 001 € 

       

TIR - 

       

Payback - 

 

Note-se que para o cálculo do VAL se tiveram em conta cash flows totais de valor negativo (anos 1, 2 

e 3), e como tal, a atualização dos mesmos torna estes valores maiores, e consequentemente um 

VAL maior do que o suposto. Por trás disto está inerente a fórmula utilizada para o cálculo do VAL, 

que segundo Saint-Leger (2014) é a mesma quer os cash flows gerados num investimento sejam 

negativos ou positivos, uma vez que cada investidor conhecerá pormenorizadamente o conceito 

deste indicador.  
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Todavia, o VAL da situação apresentada continua a apresentar-se como negativo, o que inviabiliza 

também a hipótese de compra do veículo através de leasing.  

É de realçar que os valores de renda dependem de uma taxa de juro (composta pela indexante + 

spread), sendo que esta poderá diminuir se a empresa cliente tiver histórico na instituição financeira 

de crédito onde realizará contrato e dependerá também dos dados contabilísticos da empresa cliente.  

Uma vez que não se teve acesso a esta informação, presume-se que os valores de renda seriam 

mais baixos no caso de a JMF realizar esta modalidade de financiamento na sua instituição financeira 

habitual, e assim a atratividade do financiamento seria eventualmente superior.  

Admitindo-se a não aquisição da viatura findo o término do contrato, obtém-se um VAL de -32193€ 

(Tabela A11 do Anexo IV), valor este inferior à alternativa de leasing com decisão de compra do 

veículo no final do contrato, visto que se não se comprar a viatura também não se poderá vendê-la 

mais tarde e assim não se tem o benefício do valor residual. A não aquisição do veículo findo o 

contrato poderia ser mais vantajosa com a negociação com o locador de um preço de compra final 

superior, pois diminuiria eventualmente as rendas ao longo dos anos. Contudo, o valor utilizado (5% 

do valor de aquisição inicial) já se demonstra um valor bastante elevado para este tipo de 

financiamentos na instituição onde se procedeu à simulação.   

Não será necessária a realização de uma análise a mais longo prazo dado que é possível verificar 

através dos anos 4 e 5 que a operacionalidade do veículo só renderia 66€ por ano, o que não é 

suficiente para, num período de tempo realista, cobrir os prejuízos (cash flows negativos) gerados nos 

primeiros três anos. 

6.2.5 Considerações finais do cenário B 

No cenário B analisaram-se as opções de aquisição do veículo através de 100% de capitais próprios 

e através de leasing financeiro. Em qualquer uma das opções se verificou pela análise do VAL que a 

aquisição do veículo não se revela uma alternativa viável. 

Para além disso, o dimensionamento do veículo proposto foi realizado com base no rececionamento 

de matérias-primas ocorridas em 2013. Uma vez que o volume de vendas tem vindo a diminuir nos 

últimos anos, como se pode observar pela Figura 26, a compra de um veículo com as dimensões 

estipuladas poderá não ser viável para os próximos anos visto que se prevê consequentemente um 

menor número de matéria-prima a ser transportada. Isto implicaria a existência de um veículo com 

excesso de capacidade para as necessidades futuras. 

 

Figura 26 – Histórico da evolução do volume de vendas 

 

Tal facto vem reforçar a descrença neste cenário, dada a instabilidade económica vivida atualmente, 

onde a hipótese de leasing poderia ter sido uma solução face a esta incerteza mas tendo-se também 

esta revelado uma hipótese não vantajosa. 

2008 -17% 2009 +6,8% 2010 -4,2% 2011 -5,8% 2012 -6,0% 2013
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Neste sentido, os cenários de aluguer ou contratação do serviço a terceiros podem mostrar-se mais 

prudentes. 

6.3 AVALIAÇÃO DO CENÁRIO C 

Dado que este cenário não se prende com o investimento de aquisição de um ativo, apenas é 

necessário conhecer-se o preço praticado referente ao aluguer de veículos, para posterior 

comparação com o atualmente pago pela JMF. Estes preços foram recolhidos junto de um operador 

logístico português, sendo que dependem essencialmente do número de locais de carga e descarga 

e da distância entre locais. Para facilitar o processo, definiram-se um conjunto de exemplos de 

possíveis pontos de recolha, com diferentes cenários contemplando o mínimo, intermédio e máximo 

número de pontos de recolha. 

Os preços fornecidos prendem-se com viaturas semi-reboque de 24T (cerca de 90 m3), sendo que o 

aluguer de veículos menores chega a ser entre 40% a 50% mais dispendiosos em relação ao semi-

reboque apresentado. Os preços estão representados na Tabela 26, sendo de notar que este serviço 

tem incluído o serviço de motorista e todas as restantes despesas estão também incluídas nestes 

preços, exceto cargas e descargas. 

 

Tabela 26 – Preços de aluguer de veículo 

 

Nº de locais de Carga 

 

1 3 7 

Localidades de 
Carga 

Vila Nova de Gaia 
(Seixezelo) 

Vila Nova de Gaia 
(Carvalhos); Vila 

Nova de Gaia 
(Canelas); Sta. Maria 
da Feira (Sta. Maria 

de Lamas) 

Valongo (Alfena); 
Maia (Nogueira da 
Maia); Vila Nova de 
Gaia (Canelas); Vila 

Nova de Gaia 
(Carvalhos); Vila 

Nova de Gaia 
(Seixezelo); Sta. 

Maria da Feira (Sta. 
Maria de Lamas); Sta 
Maria da Feira (Rio 

Meão) 

Localidade de 
Descarga 

Vila Nogueira de Azeitão (JMF) 

Preço (€) 375,00 € + IVA  475,00 € + IVA 650,00 € + IVA 

 

É possível verificar através da Tabela 26 que os preços fornecidos para cada cenário descrito variam 

entre um mínimo de 375€ e um máximo de 650€, presumindo-se que estes valores não variarão 

muito com a utilização de conjuntos diferentes de fornecedores, visto situarem-se todos relativamente 

próximos uns dos outros.  

Assim, considerando-se a existência de 45 deslocações anuais (que seriam as realizadas no ano de 

2013 com base nos volumes rececionados e admitindo a capacidade do semi-reboque proposto) e 

utilizando-se o preço médio de 475€ por deslocação, seriam gastos anualmente 21375€. Este valor 
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mostra-se bastante elevado em comparação com os 10626€ pagos atualmente (Tabela 17), o que faz 

do cenário de aluguer um cenário não vantajoso.  

Tal facto deve-se ao pequeno volume de transporte a realizar semanalmente, sendo que a distância a 

percorrer entre a JMF e os seus fornecedores é muito grande relativamente ao volume de matéria-

prima a transportar. Assim, seria possivelmente compensatória a inclusão de mais fornecedores para 

o aproveitamento do espaço livre do veículo proposto, sendo importante ter em atenção o 

balanceamento entre o que se pouparia e o que custaria a mais a inclusão de mais fornecedores na 

análise.  

6.4 AVALIAÇÃO DO CENÁRIO D 

No caso de a JMF contratar o serviço de transporte a terceiros, a única preocupação será o preço 

cobrado e a qualidade do serviço prestado. Dado que a JMF pretende continuar a realizar 

diretamente as encomendas aos seus fornecedores, apenas se pretende conhecer o preço de 

transporte praticado pelos operadores logísticos.  

Assim, contataram-se dois operadores logísticos, A e B, aos quais se indicou o serviço pretendido a 

realizar, e que se encontra na Tabela 27.  

Tabela 27 – Condições do serviço 3PL 

Localidades de carga 
Localidade 

de 
descarga 

Características do 
serviço 

Matérias-primas 
e embalagem 

Volume Anual 
estimado a 
transportar 

Quaisquer dos seguintes 
pontos:  

 
Valongo (Alfena); Maia 

(Nogueira da Maia); Vila 
Nova de Gaia (Canelas); Vila 

Nova de Gaia (Carvalhos); 
Vila Nova de Gaia 

(Seixezelo); Sta. Maria da 
Feira (Sta. Maria de Lamas); 

Sta Maria da Feira (Rio 
Meão) 

Vila 
Nogueira 

de Azeitão 
(JMF) 

 - Recolha nos 
fornecedores de 2a a 
4a feira 
 
 - Consolidação 
 
 - Handling 
 
 - Entrega 1 
vez/semana  (5a/6a 
feira) na JMF 

 - Rolhas 
 - Material 
Rotulagem 
 - Cápsulas 
 - Caixas madeira 
 - Gifts 
 
Acondicionadas 
em caixas de 
cartão (exceto 
caixas madeira) 

580 m
3
 

ou  
400 paletes 

 

De acordo com o serviço pretendido, e admitindo cerca de um ano de contrato, a 3PL A forneceu um 

preço por m
3 

de volume transportado, e traduz-se em 22 €/m
3
. Deste modo, para o conhecimento do 

custo total anual é apenas necessário multiplicar-se o valor de 22 €/m
3
 pelo volume anual 

transportado no ano de 2013 - 577,47 m
3
 (Tabela 13). Obtém-se cerca de 12704€ que seriam pagos 

por este serviço à 3PL A no ano de 2013.  

Já a 3PL B (operador logístico que realiza normalmente o transporte de produto acabado da JMF 

para Lisboa) trabalha com preçários por palete. Para além disso, existem escalões de preços 

consoante o número de paletes a transportar em cada rota. 
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Para se obter uma estimativa do número de paletes que seria transportado em 2013, utilizaram-se os 

valores de volume real rececionado em m
3 
(presentes na Tabela 12) e considerou-se a cubicagem de 

uma palete como sendo de 1,44 m
3
. 

Posteriormente multiplicaram-se a cada semana o número de paletes a transportar pelo escalão de 

preço correspondente e por uma sobretaxa de combustível, o que resultou num custo total de 9916€. 

Esta hipótese traduz-se num custo total mais baixo relativamente ao custo apresentado pela 3PL A. 

É de salientar que a 3PL B já realiza transporte de produto acabado da JMF, o que pode estar a 

permitir obter um melhor preço relativamente à 3PL A. 

Ainda assim, nenhum dos custos obtidos pelas 3PL se revelou preferível ao custo decorrente do 

cenário A pelo transporte das SKUs A (9084 €). 

6.5 SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

Realizar-se-á nesta secção uma sistematização dos resultados obtidos em cada cenário. 

Para a avaliação do cenário B foram calculados os VAL referentes à hipótese de aquisição de um 

veículo quer seja através de 100% de capitais próprios quer seja através de leasing financeiro (com e 

sem a aquisição do veículo findo o contrato). Para o cálculo dos VAL consideraram-se como 

benefícios o custo decorrente do cenário A referente às SKUs A, B e C, visto que o veículo a adquirir 

poderia transportar todas as SKUs.  

Todas as hipóteses estudadas no cenário B apresentaram VAL negativo (Tabela 28), o que inviabiliza 

a hipótese de aquisição de um veículo. 

Tabela 28 – Sistematização dos resultados do cenário B 

Cenário A 
(Custo) 

Cenário B (VAL) 

100% CP 
Leasing - 
compra 

Leasing - 
não 

compra 

10 626 € -40 023 € -29 001 € -32 193 € 

 

Relativamente aos cenários C e D, apenas foi necessário compararem-se diretamente os custos 

decorrentes de cada um destes cenários com os do cenário A. 

No cenário C utilizou-se para comparação o valor de custo do cenário A referente às SKUs A, B e C, 

visto que o veículo considerado para aluguer possuía capacidade para transportar todas as SKUs. 

Os resultados apresentam-se na Tabela 29, de onde se conclui que o cenário A é menos dispendioso 

que o cenário C. 

Tabela 29 - Sistematização dos resultados do cenário C 

 

Cenário A Cenário C 

Custo 10 626 € 21 375 € 
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Relativamente ao cenário D, o volume de matéria-prima estimado a transportar que foi fornecido às 

3PL corresponde às SKUs A, e como tal, o custo obtido neste cenário é apenas relativo às SKUs A. 

Assim, e comparando-se este custo com o custo do cenário A referente às SKUs A, verifica-se que 

nenhuma das 3PL apresentou um custo menor que o obtido no cenário A (Tabela 30). 

Tabela 30 - Sistematização dos resultados do cenário D 

 
Cenário A 

Cenário D 

 

3PL A 3PL B 

Custo 9 084 € 12 704 € 9 916 € 

 

Contudo, a 3PL B apresenta um custo muito próximo do custo do cenário A. Assim, a existência de 

um pequeno erro relativo ao custo estimado para o cenário A pode implicar que o cenário D se torne 

o mais rentável. Deste modo, e uma vez que existiu muita incerteza relativa aos preços fornecidos 

pelos fornecedores relativamente ao transporte, realizar-se-á na secção seguinte uma análise de 

sensibilidade ao parâmetro dos custos obtidos para o cenário A. 

6.6 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

O apuramento dos dados relativos aos custos do cenário A revelou ser uma tarefa difícil dado algum 

desconhecimento por parte dos fornecedores relativo ao preço que cobram apenas pelo transporte da 

matéria-prima. Assim, os custos recolhidos têm associada muita incerteza pois alguns fornecedores 

apenas conseguem dar uma estimativa muito vaga destes custos. 

Sendo que este facto pode estar a influenciar toda a análise, realizou-se uma análise de sensibilidade 

ao custo total do cenário A. Verifica-se pela Tabela 31 que se os custos de transporte tiverem um 

incremento de 10% relativamente ao custo assumido inicialmente, o cenário D passa a apresentar um 

custo total menor que o cenário A, através da 3PL B.  

Tabela 31 – Análise de sensibilidade ao custo total do cenário A 

Variação 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

Custo Total 9 538 € 9 992 € 10 447 € 10 901 € 11 355 € 11 809 € 12 263 € 12 718 € 

 

Para equiparar o custo apresentado pela 3PL A os custos do cenário A teriam de estar subestimados 

em 40%. 

6.7 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Neste capítulo foram analisados os cenários propostos inicialmente, de forma a perceber-se qual o 

cenário que maior vantagem económica traz à empresa. Para tal, definiu-se inicialmente o custo total 

decorrente do cenário atual, para que este pudesse ser comparado com os cenários alternativos 

propostos.  
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Para a avaliação do cenário B consideraram-se as hipóteses de compra quer seja através de 100% 

de capitais próprios quer seja através de leasing financeiro. Ambas as alternativas se revelaram não 

viáveis dado que o VAL se apresentou como negativo para as duas situações. 

Para a avaliação dos cenários C e D apenas foi necessário compararem-se diretamente os custos 

decorrentes destes cenários com os custos obtidos no cenário atual – cenário A. Deste modo, 

concluiu-se que nem os custos referentes ao cenário de aluguer nem os custos relativos ao 

outsourcing superam os atualmente pagos. Ainda assim, os custos obtidos através de outsourcing 

aproximaram-se muito dos atualmente pagos no cenário A. 

O facto de nenhum dos cenários estudados se ter mostrado uma alternativa menos dispendiosa ao 

cenário atualmente praticado pode dever-se eventualmente aos melhores preços conseguidos pelos 

fornecedores da JMF com os seus operadores logísticos (visto que os fornecedores têm um grande 

volume anual a transportar para diferentes clientes) ou pode dever-se à incerteza associada aos 

preços fornecidos pelos fornecedores. Deste modo, realizou-se uma análise de sensibilidade ao custo 

total do cenário A, onde se verificou que apenas com uma variação de 10% no resultado de custo 

total obtido, o cenário D passa a apresentar-se como a melhor alternativa. 

O facto de o cenário de outsourcing se ter destacado dos outros cenários vai de acordo com o estudo 

realizado pela Capgemini (2014), onde se evidencia que a tendência vai na direção de um aumento 

da utilização de outsourcing logístico, superando a realização de funções logísticas in-house.  
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES FINAIS E TRABALHO FUTURO 
 

Devido à competição atualmente verificada no mercado dos vinhos é fulcral a gestão mais eficiente 

das cadeias de abastecimento das empresas deste sector, levando essencialmente a uma procura de 

estratégias que reduzam os custos de transporte, pois são estes os que mais contribuem para os 

custos logísticos totais.  

Foi neste contexto que surgiu a presente dissertação, onde a JMF pretende melhorar o processo de 

transporte de matérias-primas que se dá entre os fornecedores externos e a fábrica da JMF. Este 

melhoramento visa a obtenção de uma redução de custos. 

Como forma de resolução do problema mencionado foram definidos vários cenários com vista à 

realização do transporte das matérias-primas. Os cenários propostos envolveram: 

 A situação atual - cenário A, onde cada fornecedor da JMF é responsável pela entrega da sua 

respetiva mercadoria nos armazéns da JMF. Foi importante a caracterização deste cenário na 

medida em que foi a base de comparação com os cenários alternativos; 

 A gestão interna da atividade de transporte corresponde aos cenários B e C, onde no cenário 

B o veículo pertence à JMF e no cenário C o veículo é alugado a cada período; 

 A contratação de um operador logístico responsável pela gestão de toda a operação, 

recorrendo-se assim a outsourcing logístico – cenário D. 

Para a análise dos cenários foi necessário a realização de um extenso tratamento de dados, de onde 

se pode detetar uma necessidade de melhorias a nível do planeamento de produção da empresa, 

assim como da existência de uma política mais precisa na forma como as matérias-primas são 

adquiridas. Neste sentido, experimentou-se a implementação de uma política de inventário de revisão 

periódica tradicional, que se mostrou insuficiente para o objetivo pretendido. Como tal, a procura de 

uma política que seja eventualmente mais efetiva poderá ser benéfico à empresa. 

Após realizada a análise dos dados foi possível avaliarem-se os cenários propostos a nível de custos, 

de onde se concluiu que o cenário praticado atualmente era o menos dispendioso. Contudo, e dada a 

incerteza relativa aos custos apresentados neste cenário, realizou-se uma análise de sensibilidade 

que demonstrou que havendo um erro de 10% associado ao custo do cenário A, o cenário D passa a 

apresentar-se como a melhor alternativa. 

Deste modo, aconselha-se como trabalho futuro uma averiguação mais precisa relativamente aos 

custos decorrentes do cenário A. Para tal é necessário analisar-se de maneira mais fidedigna junto 

dos fornecedores quais os custos exatos cobrados pelo transporte das matérias-primas. 

Para além disso, propõe-se como trabalho futuro a inclusão de mais fornecedores na análise, de 

forma a que o volume a transportar se torne maior e possa porventura tornar algum dos cenários 

alternativos compensatório.  
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ANEXOS 

 

Anexo I 

 

(Nota: Os valores apresentados nas análises ABC referentes à quantidade recebida (uds/ano) não correspondem 

aos valores reais por motivos de confidencialidade.)  

 

Tabela A 1 – Análise ABC referente ao fornecedor D 

 
Quantidade Recebida 

  

 
SKU 

Quantidade 
(uds/ano) 

Percentagem 
Percentagem 
Cumulativa 

Percentagem 
de Produtos 

Classe 

1 CXSGEN075003---MSG 6000 29,37% 29,37% 14,29% A 

2 CXSJTN07500311-MAI 6000 29,37% 58,74% 28,57% A 

3 CXSHEX075003---MAI 3000 14,68% 73,42% 42,86% A 

4 CXSGEN----20---MAD 2430 11,89% 85,32% 57,14% A 

5 CXSGEN150001---MAD 1950 9,54% 94,86% 71,43% B/C 

6 CXSPER300001---MAD 600 2,94% 97,80% 85,71% B/C 

7 CXSPER900001---MAD 450 2,20% 100,00% 100,00% B/C 

 

 

 

 

 

Figura A 1 – Curva de Pareto referente ao fornecedor D 
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Tabela A 2 – Análise ABC referente ao fornecedor E 

 

SKU 
Quantidade 
(uds/ano) 

Percentagem 
Percentagem 
Cumulativa 

Percentagem 
de Produtos 

Classe 

1 ROLAGL3824-----NEJ 8250000 38,02% 38,02% 3,85% A 

2 ROLAGL3824-----NEA 5550000 25,58% 63,60% 7,69% A 

3 ROLCLM4524-------- 2418000 11,14% 74,74% 11,54% A 

4 ROLAGL3822-----NEJ 1224000 5,64% 80,38% 15,38% A 

5 ROLAGL3823-----NEJ 1023000 4,71% 85,10% 19,23% A 

6 ROLCLM2719FL--N--- 750000 3,46% 88,55% 23,08% B/C 

7 ROLAGL3823-----JPB 606000 2,79% 91,35% 26,92% B/C 

8 ROLAGL4423-----NEJ 429000 1,98% 93,32% 30,77% B/C 

9 ROLAGL3824-----JPB 405000 1,87% 95,19% 34,62% B/C 

10 ROLAGL4025-----NEJ 387000 1,78% 96,97% 38,46% B/C 

11 ROLESP4830-------- 240000 1,11% 98,08% 42,31% B/C 

12 ROLAGL4425-----NEJ 87000 0,40% 98,48% 46,15% B/C 

13 ROLNTR4526-------- 75000 0,35% 98,83% 50,00% B/C 

14 ROLAGL3523-----NEA 66000 0,30% 99,13% 53,85% B/C 

15 ROLPTD2717-------- 60000 0,28% 99,41% 57,69% B/C 

16 ROLESP4830-----JMF 54000 0,25% 99,65% 61,54% B/C 

17 ROLNTR4926-----FLR 36000 0,17% 99,82% 65,38% B/C 

18 ROLAGL4424-----NEJ 18000 0,08% 99,90% 69,23% B/C 

19 ROLNTR3926-----EXT 9000 0,04% 99,94% 73,08% B/C 

20 ROLNTR3326FL------ 7500 0,03% 99,98% 76,92% B/C 

21 ROLNTR4528-------- 3000 0,01% 99,99% 80,77% B/C 

22 ROLNTR4532-----SUP 660 0,00% 100,00% 84,62% B/C 

23 ROLNTR4528-----FLR 300 0,00% 100,00% 88,46% B/C 

24 ROLNTR5542-------- 300 0,00% 100,00% 92,31% B/C 

25 ROLNTR2725FL------ 90 0,00% 100,00% 96,15% B/C 

26 ROLNTR3830-----EXT 90 0,00% 100,00% 100,00% B/C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A 2 – Curva de Pareto referente ao fornecedor E 
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Tabela A 3 – Análise ABC referente ao fornecedor F 

 

Quantidade Recebida 

  

 

SKU 
Quantidade 
(uds/ano) 

Percentagem 
Percentagem 
Cumulativa 

Percentagem 
de Produtos 

Classe 

1 ROTPER0750--xx-002 3682500 26,01% 26,01% 2,04% A 

2 ROTPER------xx-019 2046900 14,46% 40,47% 4,08% A 

3 ROTALB0750--xx-078 736500 5,20% 45,67% 6,12% A 

4 ROTBSE0750--xxP019 600000 4,24% 49,90% 8,16% A 

5 ROTJPB0750--xx-019 950820 6,72% 56,62% 10,20% A 

6 ROTPER------xx-088 1141500 8,06% 64,68% 12,24% A 

7 CRTPRF0750-----088 420000 2,97% 67,65% 14,29% A 

8 ROTPRF---------019 418500 2,96% 70,60% 16,33% A 

9 ROTTVV0750-----000 390000 2,75% 73,36% 18,37% A 

10 GARLRE0750-------- 330000 2,33% 75,69% 20,41% A 

11 ROTALB------12-078 295500 2,09% 77,78% 22,45% A 

12 ROTPEF---------019 231900 1,64% 79,41% 24,49% A 

13 CRTPEF0750-----088 230400 1,63% 81,04% 26,53% B/C 

14 ROTPEB------12-019 224700 1,59% 82,63% 28,57% B/C 

15 ROTPER0375--xx-02 387000 2,73% 85,36% 30,61% B/C 

16 ROTBSE0750--12-019 180000 1,27% 86,63% 32,65% B/C 

17 CRTLRE0750-----01 159000 1,12% 87,76% 34,69% B/C 

18 ROTDOD0750--xx-078 247200 1,75% 89,50% 36,73% B/C 

19 ROTBSE0375--12-019 153000 1,08% 90,58% 38,78% B/C 

20 ROTJSO------11-019 141000 1,00% 91,58% 40,82% B/C 

21 ROTLRE0750-----01 138000 0,97% 92,55% 42,86% B/C 

22 ROTPER------12S088 135000 0,95% 93,51% 44,90% B/C 

23 CRTLBE0750-----01 105000 0,74% 94,25% 46,94% B/C 

24 ROTLBE0750-----01 105000 0,74% 94,99% 48,98% B/C 

25 ROTPRO------12-019 100500 0,71% 95,70% 51,02% B/C 

26 ROTDNT------xx-019 135000 0,95% 96,65% 53,06% B/C 

27 ROTPEB0750--12-02 70500 0,50% 97,15% 55,10% B/C 

28 ROTPEB------12-088 48900 0,35% 97,50% 57,14% B/C 

29 ROTPAT------11-019 45000 0,32% 97,81% 59,18% B/C 

30 ROTDRR0750--12-019 39000 0,28% 98,09% 61,22% B/C 

31 ROTCBD------12-019 37500 0,26% 98,35% 63,27% B/C 

32 ROTHEX0750--xx-019 54000 0,38% 98,74% 65,31% B/C 

33 ROTJSM0750--xx-019 45000 0,32% 99,05% 67,35% B/C 

34 ROTPAB------9-019 24000 0,17% 99,22% 69,39% B/C 

35 ROTDRX0750--04-019 21000 0,15% 99,37% 71,43% B/C 

36 ROTDST0750--11-019 19500 0,14% 99,51% 73,47% B/C 

37 ROTPRO------12-088 15900 0,11% 99,62% 75,51% B/C 

38 ROTABV0500-----019 13500 0,10% 99,72% 77,55% B/C 

39 ROTCBS------12-019 6000 0,04% 99,76% 79,59% B/C 

40 ROTDBM0750--12-019 6000 0,04% 99,80% 81,63% B/C 

41 ROTDSB0750--12-019 6000 0,04% 99,84% 83,67% B/C 

42 ROTPER0750--12-006 4500 0,03% 99,88% 85,71% B/C 

43 ROTTAT------11-19A 4500 0,03% 99,91% 87,76% B/C 

44 ROTTAT1500--12-019 4500 0,03% 99,94% 89,80% B/C 

45 ROTDLH0500-----019 3000 0,02% 99,96% 91,84% B/C 

46 ROTTAB------12-19A 3000 0,02% 99,98% 93,88% B/C 

47 ROTPER9000--12-019 1515 0,01% 99,99% 95,92% B/C 

48 ROTPER3000--12-019 981 0,01% 100,00% 97,96% B/C 

49 ROTPRV9000--10-088 150 0,00% 100,00% 100,00% B/C 
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Figura A 3 – Curva de Pareto referente ao fornecedor F 

 

Tabela A 4 – Análise ABC referente ao fornecedor I 

 

Quantidade Recebida 

  

 

SKU 
Quantidade 
(uds/ano) 

Percentagem 
Percentagem 
Cumulativa 

Percentagem 
de Produtos 

Classe 

1 CAPPRT3062BR--NPVC 6540150 27,15% 27,15% 2,94% A 

2 CAPLRP3055-----PVC 2730510 11,34% 38,48% 5,88% A 

3 CAPPRT3062DR--NPVC 2194830 9,11% 47,60% 8,82% A 

4 CAPLRP3055-----PET 2172270 9,02% 56,61% 11,76% A 

5 CAPLRN3262-----PVC 2116050 8,78% 65,40% 14,71% A 

6 CAPPRT3062BR--JPVC 1826040 7,58% 72,98% 17,65% A 

7 CAPJPB3062-----PVC 1072080 4,45% 77,43% 20,59% A 

8 CAPAZM3062BR--NPVC 773310 3,21% 80,64% 23,53% A 

9 CAPPRT2855BR--NPVC 755460 3,14% 83,78% 26,47% B/C 

10 CAPLBP3055-----PVC 626970 2,60% 86,38% 29,41% B/C 

11 CAPAMR3062VR--NPVC 505440 2,10% 88,48% 32,35% B/C 

12 CAPVEF3062CZ--NPVC 499260 2,07% 90,55% 35,29% B/C 

13 CAPPRT3062PR--NPVC 320610 1,33% 91,88% 38,24% B/C 

14 CAPPRT2855BR--JPVC 271020 1,13% 93,00% 41,18% B/C 

15 CAPLBN3262-----PVC 246840 1,02% 94,03% 44,12% B/C 

16 CAPPTE3062EN---PVC 241830 1,00% 95,03% 47,06% B/C 

17 CAPLRN3285-----PVC 218400 0,91% 95,94% 50,00% B/C 

18 CAPLRE3262-----PVC 184620 0,77% 96,71% 52,94% B/C 

19 CAPAMR2855VR--NPVC 142740 0,59% 97,30% 55,88% B/C 

20 CAPLBE3262-----PVC 123360 0,51% 97,81% 58,82% B/C 

21 CAPAZM2855BR--NPVC 118080 0,49% 98,30% 61,76% B/C 

22 CAPPRT2960PR--NCOM 95040 0,39% 98,70% 64,71% B/C 

23 CAPPRT3062PR--NPET 74910 0,31% 99,01% 67,65% B/C 

24 CAPPRT3362BR--NPVC 69600 0,29% 99,30% 70,59% B/C 

25 CAPVES3062CR---PVC 45000 0,19% 99,48% 73,53% B/C 

26 CAPLBN3285-----PVC 33600 0,14% 99,62% 76,47% B/C 

27 CAPPRT3362DR--NPVC 33000 0,14% 99,76% 79,41% B/C 

28 CAPPRA3060CZ--NCOM 15840 0,07% 99,82% 82,35% B/C 

29 CAPRXM2960BR---COM 15840 0,07% 99,89% 85,29% B/C 

30 CAPPRT3362PR--NPVC 9900 0,04% 99,93% 88,24% B/C 

31 CAPBDX3853-----COM 6000 0,02% 99,96% 91,18% B/C 

32 CAPPRA3060CZ---COM 6000 0,02% 99,98% 94,12% B/C 

33 CAPPRT3865BR--NPVC 3000 0,01% 99,99% 97,06% B/C 

34 CAPPRT3160PR--NCOM 1500 0,01% 100,00% 100,00% B/C 
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Tabela A 5 – Análise ABC referente ao fornecedor J 

 
Quantidade Recebida 

  

 

SKU 
Quantidade 
(uds/ano) 

Percentagem 
Percentagem 
Cumulativa 

Percentagem 
de Produtos 

Classe 

1 CAPPRT3060BR--NPPF 621000 42,43% 42,43% 20,00% A 

2 CAPVEF3060CZ--NPPF 321600 21,97% 64,40% 40,00% A 

3 CAPPRT3060BR--JPPF 261900 17,89% 82,29% 60,00% A 

4 CAPTVV3060-----PPF 151200 10,33% 92,62% 80,00% B/C 

5 CAPVYV3060-----PPF 108000 7,38% 100,00% 100,00% B/C 

 

 

 

Figura A 4 – Curva de Pareto referente ao fornecedor J 

 

Tabela A 6 – Análise ABC referente ao fornecedor L 

 

Quantidade Recebida 

  

 

SKU 
Quantidade 
(uds/ano) 

Percentagem 
Percentagem 
Cumulativa 

Percentagem 
de Produtos 

Classe 

1 MDVDIV---------B69 337830 42,79% 42,79% 12,50% A 

2 GFTPRV30000111I001 195975 24,83% 67,62% 25,00% A 

3 GFTPRV30000110I001 114450 14,50% 82,12% 37,50% A 

4 GFTPER30000112I088 57720 7,31% 89,43% 50,00% B/C 

5 GFTMOT30000112IAME 36165 4,58% 94,01% 62,50% B/C 

6 GFTDRX0750----N--- 20370 2,58% 96,59% 75,00% B/C 

7 GFTPER30000111I088 19305 2,45% 99,04% 87,50% B/C 

8 GFTMOT30000111IAME 7605 0,96% 100,00% 100,00% B/C 
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Figura A 5 – Curva de Pareto referente ao fornecedor L 

 

Tabela A 7 – Análise ABC referente ao fornecedor M 

 

Quantidade Recebida 

  

 

SKU 
Quantidade 
(uds/ano) 

Percentagem 
Percentagem 
Cumulativa 

Percentagem 
de Produtos 

Classe 

1 MDVDIV---------B69 224250 50,03% 50,03% 33,33% A 

2 GFTPRV30000111I001 124965 27,88% 77,91% 66,67% A 

3 GFTPRV30000110I001 99000 22,09% 100,00% 100,00% A 

 

 

 

Figura A 6 – Curva de Pareto referente ao fornecedor M 
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Anexo II 

 

Tabela A 8 – Custos de transporte de cada SKU em 2013 

Fornecedor SKU 
Custo 

Transporte 
(€)   

Fornecedor SKU 
Custo 

Transporte 
(€) 

D 

CXSGEN075003---MSG 480   

I 

CAPPRT3062BR--NPVC 218,0 

CXSJTN07500311-MAI 380   CAPLRP3055-----PVC 91,0 

CXSHEX075003---MAI 190   CAPPRT3062DR--NPVC 73,2 

CXSGEN----20---MAD 729   CAPLRP3055-----PET 72,4 

CXSGEN150001---MAD 84,5   CAPLRN3262-----PVC 70,5 

CXSPER300001---MAD 40   CAPPRT3062BR--JPVC 60,9 

CXSPER900001---MAD 48   CAPJPB3062-----PVC 35,7 

E 

ROLAGL3824-----NEJ 907,5   CAPAZM3062BR--NPVC 25,8 

ROLAGL3824-----NEA 610,5   CAPPRT2855BR--NPVC 25,2 

ROLCLM4524-------- 257,9   CAPLBP3055-----PVC 20,9 

ROLAGL3822-----NEJ 134,6   CAPAMR3062VR--NPVC 16,8 

ROLAGL3823-----NEJ 112,5   CAPVEF3062CZ--NPVC 16,6 

ROLCLM2719FL--N--- 82,5   CAPPRT3062PR--NPVC 10,7 

ROLAGL3823-----JPB 66,7   CAPPRT2855BR--JPVC 9,0 

ROLAGL4423-----NEJ 47,2   CAPLBN3262-----PVC 8,2 

ROLAGL3824-----JPB 44,6   CAPPTE3062EN---PVC 8,1 

ROLAGL4025-----NEJ 42,6   CAPLRN3285-----PVC 7,3 

ROLESP4830-------- 26,4   CAPLRE3262-----PVC 6,2 

ROLAGL4425-----NEJ 9,6   CAPAMR2855VR--NPVC 4,8 

ROLNTR4526-------- 8,0   CAPLBE3262-----PVC 4,1 

ROLAGL3523-----NEA 7,3   CAPAZM2855BR--NPVC 3,9 

ROLPTD2717-------- 6,6   CAPPRT2960PR--NCOM 3,2 

ROLESP4830-----JMF 5,9   CAPPRT3062PR--NPET 2,5 

ROLNTR4926-----FLR 3,8   CAPPRT3362BR--NPVC 2,3 

ROLAGL4424-----NEJ 2,0   CAPVES3062CR---PVC 1,5 

ROLNTR3926-----EXT 1,0   CAPLBN3285-----PVC 1,1 

ROLNTR3326FL------ 0,8   CAPPRT3362DR--NPVC 1,1 

ROLNTR4528-------- 0,3   CAPPRA3060CZ--NCOM 0,5 

ROLNTR4532-----SUP 0,1   CAPRXM2960BR---COM 0,5 

ROLNTR4528-----FLR 0,0   CAPPRT3362PR--NPVC 0,3 

ROLNTR5542-------- 0,0   CAPBDX3853-----COM 0,2 

ROLNTR2725FL------ 0,0   CAPPRA3060CZ---COM 0,2 

ROLNTR3830-----EXT 0,0   CAPPRT3865BR--NPVC 0,1 

        CAPPRT3160PR--NCOM 0,1 
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Tabela A8 (continuação) – Custos de transporte de cada SKU em 2013 

Fornecedor SKU 
Custo 

Transporte 
(€)   

Fornecedor SKU 
Custo 

Transporte 
(€) 

F 

ROTPER0750--xx-002 122,8   

F (Cont.) 

ROTCBS------12-019 0,2 

ROTPER------xx-019 68,2   ROTDBM0750--12-019 0,2 

ROTALB0750--xx-078 24,6   ROTDSB0750--12-019 0,2 

ROTBSE0750--xxP019 20,0   ROTPER0750--12-006 0,2 

ROTJPB0750--xx-019 31,7   ROTTAT------11-19A 0,2 

ROTPER------xx-088 38,1   ROTTAT1500--12-019 0,2 

CRTPRF0750-----088 14,0   ROTDLH0500-----019 0,1 

ROTPRF---------019 14,0   ROTTAB------12-19A 0,1 

ROTTVV0750-----000 13,0   ROTPER9000--12-019 0,1 

GARLRE0750-------- 11,0   ROTPER3000--12-019 0,0 

ROTALB------12-078 9,9   ROTPRV9000--10-088 0,0 

ROTPEF---------019 7,7   

J 

CAPPRT3060BR--NPPF 196,7 

CRTPEF0750-----088 7,7   CAPVEF3060CZ--NPPF 101,8 

ROTPEB------12-019 7,5   CAPPRT3060BR--JPPF 82,9 

ROTPER0375--xx-02 12,9   CAPTVV3060-----PPF 47,9 

ROTBSE0750--12-019 6,0   CAPVYV3060-----PPF 34,2 

CRTLRE0750-----01 5,3   

L 

MDVDIV---------B69 26,0 

ROTDOD0750--xx-078 8,2   GFTPRV30000111I001 1045,2 

ROTBSE0375--12-019 5,1   GFTPRV30000110I001 610,4 

ROTJSO------11-019 4,7   GFTPER30000112I088 307,8 

ROTLRE0750-----01 4,6   GFTMOT30000112IAME 115,7 

ROTPER------12S088 4,5   GFTDRX0750----N--- 129,0 

CRTLBE0750-----01 3,5   GFTPER30000111I088 103,0 

ROTLBE0750-----01 3,5   GFTMOT30000111IAME 24,3 

ROTPRO------12-019 3,4   

M 

MDVDIV---------B69 31,3 

ROTDNT------xx-019 4,5   GFTPRV30000111I001 1208,0 

ROTPEB0750--12-02 2,4   GFTPRV30000110I001 957,0 

ROTPEB------12-088 1,6   
   

ROTPAT------11-019 1,5   
   

ROTDRR0750--12-019 1,3   
 

  
 

ROTCBD------12-019 1,3   
   

ROTHEX0750--xx-019 1,8   
   

ROTJSM0750--xx-019 1,5   
   

ROTPAB------9-019 0,8   
   

ROTDRX0750--04-019 0,7   
   

ROTDST0750--11-019 0,7   
   

ROTPRO------12-088 0,5   
   

ROTABV0500-----019 0,5   
    



95 
 

Anexo III 
Tabela A 9 – Cálculo do número de rotas 

  

Hipótese A Hipótese B 

Semana 
Volume Transportado 

Real (m3) 
Distribuição do 

volume (m3) 
Nº Rotas 

Hipótese A 
Distribuição do 

volume (m3) 
Nº Rotas 

Hipótese B 

1 - - - - - 

2 17,74 

81,07 6 

28,03 2 

3 39,09 28,80 2 

4 3,63 12,12 1 

5 20,61 12,12 1 

6 23,89 

49,4 4 

12,58 1 

7 1,27 12,58 1 

8 22,40 12,11 1 

9 1,84 14,40 1 

10 29,56 

54,32 4 

14,40 1 

11 3,97 12,89 1 

12 12,73 14,40 1 

13 8,07 14,40 1 

14 45,07 

75,39 6 

14,4 1 

15 26,17 14,4 1 

16 3,59 12,24 1 

17 0,56 14,4 1 

18 2,35 

44,22 3 

14,4 1 

19 18,53 3,88 1 

20 20,41 14,4 1 

21 2,81 14,4 1 

22 0,12 13,20 1 

23 29,16 

56,14 4 

  0 

24 2,75 14,4 1 

25 6,27 14,4 1 

26 17,96 9,38 1 

27 16,76 

52,75 4 

14,4 1 

28 8,37 14,4 1 

29 10,29 14,29 1 

30 12,31 14,4 1 

31 5,02 13,22 1 

32 -     - - 

33 -     - - 

34 -     - - 

35 14,71 14,71 1 14,4 1 

36 6,58 

16,74 2 

9,68 1 

37 2,79   0 

38 7,37 7,37 1 

39 0,00 14,4 1 

40 62,08 

94,13 7 

14,4 1 

41 12,30 14,4 1 

42 16,84 14,4 1 

43 0,11 14,4 1 

44 2,79 14,4 1 

45 5,69 

20,39 2 

7,74 1 

46 0,56 6,25 1 

47 12,95 14,14 1 

48 1,19   0 

49 14,81 

18,2 2 

14,4 1 

50 3,39 3,8 1 

51 0,00   0 

52 -   -   - 

Total nº rotas 45   45 
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Anexo IV 
Tabela A 10 – Cálculo do VAL para o projeto a 10 anos 

Ano 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Investimento 

  Custo Aquisição (€) -45000 
      

   
  

  Valor Residual (€) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 

CF Investimento (€) -45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 

Exploração 

  Benefícios (€) 
 

16211 16211 16211 16211 16211 16211 16211 16211 16211 16211 

  Custos Operacionais (€) 
 

-6796 -6796 -6796 -6796 -6796 -6796 -6796 -6796 -6796 -6796 

  Custo Combustível (€) 
 

-5924 -5924 -5924 -5924 -5924 -5924 -5924 -5924 -5924 -5924 

  Custo Portagens (€) 
 

-3830 -3830 -3830 -3830 -3830 -3830 -3830 -3830 -3830 -3830 

  Custos Manutenção (€) 
 

-1521 -1521 -1521 -1521 -1521 -1521 -1521 -1521 -1521 -1521 

  Custos Extra (€) 

 
0 0 0 0 0 0 -400 -440 -484 -532,4 

  Depreciação (€) 
 

-6750 -6750 -6750 -6750 -6750 -6750 0 0 0 0 

  Res. Bruto Exploração (€) 
 

-8610 -8610 -8610 -8610 -8610 -8610 -2260 -2300 -2344 -2392 

  Imposto (€) 
 

2109 2109 2109 2109 2109 2109 554 563 574 586 

  Res. Líquido Exploração (€) 
 

-6500 -6500 -6500 -6500 -6500 -6500 -1706 -1736 -1769 -1806 

  Depreciação (€) 
 

6750 6750 6750 6750 6750 6750 0 0 0 0 

CF Exploração (€) 0 250 250 250 250 250 250 -1706 -1736 -1769 -1806 

CF TOTAL (€) -45000 250 250 250 250 250 250 -1706 -1736 -1769 2694 

CF Atualizados (€) -45000 224 201 180 162 145 130 -800 -731 -668 913 

∑ CF (Atualizados) (€) -45000 -44776 -44575 -44394 -44232 -44087 -43957 -44757 -45487 -46155 -45242 

             

           

VAL -45 242 € 

           

TIR - 

           

Payback - 
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Figura A 7 – Informação estatística sobre evolução do leasing por tipo de equipamento (ALF, 2010) 

 

 

 

Tabela A 11- Cálculo do VAL do projeto através leasing sem a compra do veículo 

Ano 
0 1 2 3 4 5 6 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Investimento 

  Custo Aquisição (€) - 
 

  
 

  
 

  

  Valor Residual (€) - 0 0 0 0 0 0 

CF Investimento (€) - 0 0 0 0 0 0 

Exploração 

  Benefícios (€) - 16211 16211 16211 0 0 0 

  Custos Operacionais (€) - -6796 -6796 -6796 0 0 0 

  Custo Combustível (€) - -5924 -5924 -5924 0 0 0 

  Custo Portagens (€) - -3830 -3830 -3830 0 0 0 

  Custos Manutenção (€) - -1521 -1521 -1521 0 0 0 

  Renda (€) - -15834 -15651 -15651 0 0 0 

  Depreciação (€) - 0 0 0 0 0 0 

  Res. Bruto Exploração (€) - -17693 -17511 -17511 0 0 0 

  Imposto (€) - 4335 4290 4290 0 0 0 

  Res. Líquido Exploração (€) - -13358 -13221 -13221 0 0 0 

  Depreciação (€) - 0 0 0 0 0 0 

CF Exploração (€) - -13358 -13221 -13221 0 0 0 

CF TOTAL (€) - -13358 -13221 -13221 0 0 0 

CF Atualizados (€) - -11988 -10648 -9556 0 0 0 

∑ CF (Atualizados) (€) - -11988 -22637 -32193 0 0 0 

         

       

VAL -32 193 € 

       

TIR - 

       

Payback - 

 


