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Resumo 

Face ao mercado competitivo e em constante evolução que se vive atualmente, é cada vez mais 

importante que as empresas façam uma gestão eficiente dos seus processos logísticos de maneira a 

torná-los numa vantagem competitiva e reduzir os seus custos.  

Neste contexto, a presente dissertação de mestrado será desenvolvida com base no caso de estudo 

da PT Portugal (PT), uma operadora global de telecomunicações com presença em todos os 

segmentos do sector. A PT identificou oportunidades de melhoria no que diz respeito à sua gestão de 

stocks e custos associados aos mesmos, tais como o desenvolvimento de estratégias que melhorem 

a performance das suas atividades logísticas com particular foco na distribuição de produtos na sua 

cadeia de abastecimento.  

Uma vez que a atual política de distribuição visa apenas satisfazer os pedidos dos clientes internos, 

lojas de agentes e prestadores de serviço, a otimização deste processo através da consideração dos 

diferentes custos operacionais envolvidos resultará na diminuição destes custos. Deste modo, a 

presente dissertação de Mestrado apresenta um modelo de otimização de planeamento de stocks, 

considerando as características das diferentes entidades presentes na cadeia de abastecimento e 

suas limitações. Para além do cenário atual e do cenário ótimo serão estudados outros cenários que 

minimizem os custos operacionais. Os diferentes cenários conduzem a poupanças consideráveis 

provocando uma melhoria da eficiência operacional da atividade logística através da diminuição do 

número de encomendas e do nível de stock ao longo do tempo.   

 

Palavras-chave: Logística, Gestão de Stocks, Planeamento de Stocks, Otimização, Custos 

Operacionais. 
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Abstract 

Due to the present competitive and dynamic market it is of the greatest importance that companies 

have an efficient management of their logistic processes so that they can achieve competitive 

advantage and allow costs reduction.   

In this context the present Master’s dissertation will be developed based on the case study of the 

company PT Portugal (PT), a global telecommunication operator present in all segments of its sector. 

The company has identified opportunities for improvement of their stock management and the 

reduction of costs associated with it, such as the development of strategies that improve the 

performance of their logistics activities, with particular focus on the inventory planning decisions 

throughout its supply chain.   

Since the current distribution policy is mainly concerned with satisfying the requests of internal 

costumers, agents’ stores and service providers, the optimization of this process by considering the 

different operational costs involved will potentially result in the reduction of these costs.  

Therefore, this Master’s dissertation, presents an Integer Programming (IP) model to optimize the 

distribution of stock through PT supply chain. Besides the optimal scenario where stock levels and 

orders quantities are optimally determined, other scenarios to minimize the operating costs are 

studied. The different scenarios generate considerable savings and improve the operational efficiency 

of the logistic activity by decreasing the number of orders and stock level over time. 

 

Keywords: Logistics, Stock Management, Stock Planning, Optimization, Operating Costs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Índice 
 
Capítulo 1 – Introdução ........................................................................................................................... 1 

1.1 Caracterização do Problema e Motivação .............................................................................. 1 

1.2 Plano de Trabalho ................................................................................................................... 2 

1.3 Objetivos da Dissertação ......................................................................................................... 3 

1.4 Estrutura da Dissertação ......................................................................................................... 4 

Capítulo 2 – Caso de Estudo: Portugal Telecom .................................................................................... 5 

2.1 Introdução à PT ....................................................................................................................... 5 

2.2 Caracterização do problema ................................................................................................... 5 

2.2.1 Descrição do departamento de logística ............................................................................. 6 

2.2.1.1 Planeamento Logístico ................................................................................................ 6 

2.2.1.2 Armazéns e Distribuição .............................................................................................. 6 

2.2.1.3 Departamento de Logística Inversa e Pós-venda ....................................................... 7 

2.2.1.4 Departamento Empresarial, Transporte, Controlo de Qualidade e Projetos 
Transversais ................................................................................................................................. 7 

2.2.2 Portefólio de Produtos ......................................................................................................... 7 

2.2.3 Canais de Distribuição ......................................................................................................... 8 

2.2.3.1 Fluxos com origem nos fornecedores ......................................................................... 8 

2.2.3.2 Fluxos direto de materiais de redes com origem no centro logístico .......................... 9 

2.2.3.3 Dispersão geográfica dos materiais de redes ............................................................. 9 

2.2.3.4 Fluxos de materiais de comercial com origem no centro logístico .............................. 9 

2.2.4 Cadeia de abastecimento .................................................................................................. 10 

2.2.4.1 Caracterização da cadeia de abastecimento direta .................................................. 10 

2.2.4.2 Caracterização da cadeia de abastecimento inversa................................................ 11 

2.2.5 Armazéns ........................................................................................................................... 13 

2.2.5.1 Centro logístico – Cadeia de abastecimento direta ................................................... 13 

2.2.5.2 Centro logístico – Cadeia de abastecimento inversa ................................................ 14 

2.2.5.3 Armazenamento ........................................................................................................ 15 

2.2.6 Gestão de Stocks .............................................................................................................. 17 

2.2.7 Outsourcing ....................................................................................................................... 18 

2.3 Limitações dos atuais métodos de planeamento e distribuição de stocks ........................... 19 

2.4 Conclusões do Caso de Estudo ............................................................................................ 21 

Capítulo 3 – Estado da Arte .................................................................................................................. 22 

3.1 Introdução .............................................................................................................................. 22 

3.2 Gestão de Cadeias de Abastecimento .................................................................................. 22 

3.3 Modelos para a Gestão de Cadeias de Abastecimento ........................................................ 24 

3.3.1 Modelos de Planeamento Estratégico ............................................................................... 24 

3.3.2 Modelos de Planeamento Tático ....................................................................................... 26 

3.3.3 Modelos de Planeamento Operacional ............................................................................. 28 

3.3.4 Modelos da Industria das Telecomunicações ................................................................... 29 

3.3.5 Sumário dos Modelos de Planeamento ............................................................................ 30 

3.4 Considerações para o planeamento tático ............................................................................ 31 



vi 
 

3.4.1 Gestão de Stocks .............................................................................................................. 33 

3.4.2 Custos Operacionais ......................................................................................................... 34 

3.5 Métodos de Resolução .......................................................................................................... 35 

3.5.1 Métodos de Otimização ..................................................................................................... 35 

3.5.2 Métodos Heurísticos .......................................................................................................... 35 

3.5.3 Métodos de Simulação ...................................................................................................... 36 

3.6 Conclusão .............................................................................................................................. 37 

Capítulo 4 – Definição do Modelo Matemático...................................................................................... 38 

4.1 Introdução .............................................................................................................................. 38 

4.2 Descrição do Modelo Conceptual ......................................................................................... 38 

4.3 Caracterização do Problema ................................................................................................. 39 

4.4 Modelo Matemático ............................................................................................................... 40 

4.4.1 Adaptações do Modelo Original ........................................................................................ 40 

4.4.2 Formulação Matemática .................................................................................................... 41 

Variáveis binárias ....................................................................................................................... 42 

4.5 Modelo Matemático dos Cenários Alternativos ..................................................................... 45 

4.5.1 Política de Revisão Contínua ............................................................................................ 45 

4.5.2 Política de Revisão Periódica ............................................................................................ 46 

4.6 Conclusões ............................................................................................................................ 47 

Capítulo 5 – Resolução do Caso de Estudo ......................................................................................... 48 

5.1 Introdução .............................................................................................................................. 48 

5.2 Recolha de Dados e Pressupostos Utilizados ...................................................................... 48 

5.2.1 Estrutura da Cadeia de Abastecimento ............................................................................. 48 

5.2.2 Produtos ............................................................................................................................ 49 

5.2.3 Quantidade procurada e stock de segurança ................................................................... 49 

5.2.4 Capacidades de armazenamento das entidades .............................................................. 50 

5.2.5 Limite máximo dos fluxos entre as instalações ................................................................. 50 

5.2.6 Custos de transporte ......................................................................................................... 50 

5.2.7 Cálculos auxiliares ............................................................................................................. 51 

5.2.7.1 Uniformização dos dados .......................................................................................... 51 

5.2.7.2 Cálculo do custo de encomenda ............................................................................... 51 

5.3 Caracterização dos cenários em estudo ............................................................................... 52 

5.4 Resultados ............................................................................................................................. 53 

5.4.1 Cenário Inicial – C1 ........................................................................................................... 53 

5.4.2 Cenário Ótimo – C2 ........................................................................................................... 53 

5.4.3 Política de Revisão Contínua – C3.................................................................................... 54 

5.4.4 Política de Revisão Periódica – C4 ................................................................................... 55 

5.4.5 Comparação dos Cenários ................................................................................................ 55 

5.4.6 Resultados Computacionais .............................................................................................. 58 

5.5 Análise de Sensibilidade ....................................................................................................... 59 

5.5.1 Análise aos custos de posse ............................................................................................. 59 

5.5.2 Análise aos custos de transporte ...................................................................................... 60 



vii 
 

5.5.3 Análise da procura ............................................................................................................. 62 

5.6 Conclusões ............................................................................................................................ 63 

Capítulo 6 – Conclusões e trabalho futuro ............................................................................................ 65 

Referências ........................................................................................................................................... 67 

Anexos ................................................................................................................................................... 71 

Anexo 1 – Distribuição de tipo de material por segmento de distribuição ......................................... 71 

Anexo 2 – Dispersão geográfica das instalações PT ........................................................................ 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



viii 
 

Lista de Figuras 

Figura 1 - Diagrama com a representação do departamento de Logística da PT. ................................. 6 

Figura 2 - Esquema do fluxo de materiais de redes (adaptado de: (Gaivão, 2012)). ........................... 10 

Figura 3 - Esquema do fluxo de materiais de comercial (adaptado de: (Gaivão, 2012)). .................... 11 

Figura 4 – Níveis da cadeia de abastecimento inversa. ....................................................................... 12 

Figura 5 - Esquema simplificado dos fluxos/operações que decorrem no centro logístico. ................. 13 

Figura 6 - Estruturação lógica das limitações dos atuais métodos de planeamento. ........................... 19 

Figura 7 – Cenários a ser analisados. ................................................................................................... 52 

Figura 8 - Comparação do cenário 4 com o cenário inicial, cenário ótimo e o cenário PRC. .............. 56 

Lista de Tabelas 

Tabela 1 - Capacidade de armazenamento do centro logístico............................................................ 16 

Tabela 2 – Dados de comparação da operação comercial e redes (adaptado de: (Gaivão, 2012)). ... 16 

Tabela 3 – Capacidade de armazenamento dos Armazéns das regiões autónomas dos Açores e 

Madeira. ................................................................................................................................................. 17 

Tabela 4 - Taxa de cobertura dos materiais de redes no CL em Outubro de 2014 (DLG, 2014)......... 19 

Tabela 5 - Taxa de cobertura de materiais de redes nos SP (DLG, 2014). .......................................... 20 

Tabela 6 – Distribuição percentual do valor monetário do stock PT (DLG, 2015). ............................... 20 

Tabela 7 – Principais características dos três níveis de planeamento de cadeias de abastecimento  

(Christopher, 2013). ............................................................................................................................... 30 

Tabela 8 – Artigos científicos de modelos de planeamento utilizados na literatura. ............................ 32 

Tabela 9 – Produtos considerados para modelação do caso de estudo. ............................................. 49 

Tabela 10 – Custos do cenário inicial (C1). .......................................................................................... 53 

Tabela 11 – Custo total e poupanças anuais obtidas no cenário ótimo. .............................................. 54 

Tabela 12 - Custo total e poupanças anuais obtidas no cenário de política de revisão continua (PRC).

 ............................................................................................................................................................... 54 



ix 
 

Tabela 13 - Custo total e poupanças anuais obtidas no cenário de política de revisão periódica (PRP).

 ............................................................................................................................................................... 55 

Tabela 14 – Nível de stock médio e desvio padrão por armazém. ....................................................... 57 

Tabela 15 – Dados de expedição para cada cenário. ........................................................................... 58 

Tabela 16 – Resumo dos resultados computacionais. ......................................................................... 58 

Tabela 17 – Custos operacionais da análise aos custos de posse em k € para o cenário ótimo. ....... 60 

Tabela 18 - Custos operacionais da análise aos custos de posse em k € para o cenário PRP (C4). . 60 

Tabela 19 – Resultafos da análise aos custos de transporte em k € no cenário ótimo (C2). ............... 61 

Tabela 20 - Custos da análise aos custos de transporte em k€ no cenário PRC. ................................ 61 

Tabela 21 – Custos da análise à incerteza na procura. ........................................................................ 62 

Tabela 22 - Variação nos custos da análise à procura para o cenário PRP. ....................................... 63 

 

Lista de Figuras e Tabelas em Anexo 

Figura A 1 – Esquema da distribuição de produtos por segmento de distribuição. .............................. 71 

Figura A 2 - Dispersão Geográfica – Estrutura logística direta de redes .............................................. 71 

 

Tabela A 1 - Número de lojas próprias e lojas de agentes por dispersão geográfica. ......................... 72 

 

file:///C:/Users/carolina.oliveira/Desktop/Carolina%20Oliveira%2067953%20-%20Dissertação.docx%23_Toc436850640


x 
 

Lista de Abreviações 

B2B – Business-to-Business 

B2C – Business-to-Consumer 

CA – Cadeia de Abastecimento 

CL – Centro Logístico  

CLAT – Centro Logístico de Assistência Técnica 

DOC – Direção de Operações Comerciais  

GPON – Gigabit Passive Optical Network 

HMW – Home Networking 

MILP – Mixed Integer Linear Programming 

OL – Operador Logístico  

PLIM – Programação Linear Inteira Mista  

PLL – Departamento de Planeamento Logístico  

PT – Portugal Telecom 

PRC – Política de Revisão Contínua 

PRP – Política de Revisão Periódica 

SP – Prestadores de Serviço  

 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

Capítulo 1 – Introdução 

1.1 Caracterização do Problema e Motivação 

A crise financeira dos últimos seis anos causou um decréscimo das receitas no mercado das 

telecomunicações, no entanto, em nada abrandou o seu desenvolvimento em Portugal. Apesar de os 

serviços relacionados com telefones terem diminuído, os serviços de internet estão cada vez mais 

populares (Simões, 2014). Contudo, os rendimentos provenientes de serviços de internet e outros 

serviços de valor acrescentado não são suficientes e os operadores de telecomunicações são 

forçados a desenvolver estratégias que visam aperfeiçoar as suas operações e diminuir custos.  

Quando surgiu a indústria das telecomunicações em Portugal o seu foco era o estabelecimento das 

infraestruturas necessárias para a existência de canais de comunicação e a subscrição de novos 

clientes. Com o amadurecimento dos mercados e a sua saturação o foco passou a ser o cliente, a 

melhoria do atendimento ao cliente e o desenvolvimento de novos serviços que reduzissem a taxa de 

abandono. Hoje em dia, devido à pressão existente nas receitas, o novo foco está a tornar-se a 

eficiência operacional e a redução de custos.   

Neste contexto, a indústria das telecomunicações tornou-se uma indústria de serviços. Os 

equipamentos na sua cadeia de abastecimento são muitas vezes vistos como um método para 

aumentar a receita média por cliente através de contratos a longo prazo e adicionando características 

inovadoras que impulsionem o uso de dados de internet (E2open, 2015).   

São várias as dificuldades associadas à gestão de uma cadeia de abastecimento na indústria das 

telecomunicações, sendo a mais significativa a inerentemente instável e imprevisível procura. Os 

equipamentos nesta indústria são consideravelmente influenciados pelas mudanças tecnológicas e 

popularidade o que resulta em curtos ciclos de vida. 

Assim, uma gestão eficiente da cadeia de abastecimento poderá ser uma das capacidades internas 

que maior importância tem no cumprimento das necessidades dos atuais consumidores, ao garantir 

que os produtos requeridos estejam disponíveis nos sítios certos, nas quantidades ótimas e na altura 

devida, ao menor custo.  

Contudo, a gestão da cadeia de abastecimento compreende um vasto conjunto de decisões, tanto a 

nível estratégico como tático e operacional. É necessária uma coordenação e integração eficiente de 

todos os elementos constituintes da cadeia de abastecimento para que esta operação seja possível 

sem acarretar custos desnecessários. Empresas da dimensão da PT têm uma grande carteira de 

clientes dispersos por todo os país e vários tipos de produtos com diferentes ciclos de vida, o que 

implica a necessidade de uma gestão eficiente e eficaz do fluxo direto de produtos, e particular 

atenção a fluxos inversos, quer estes tenham origem em avarias, devoluções ou substituições de 

equipamentos em fim de vida.  
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A PT, que se encontra neste sector bastante concorrencial e exposta a um ritmo acelerado de 

desenvolvimento tecnológico, identificou oportunidades de melhoria na sua rede logística com vista à 

redução dos níveis de stock ao longo da cadeia de abastecimento. O mantimento de stocks está 

diretamente relacionado com a política da empresa que visa diminuir os custos utilizando economias 

de escala e modos de transporte que condicionam o tempo de acesso e disponibilidade de materiais 

de rede devido aos longos prazos dos fornecedores. Além disso, o acesso e disponibilidade de 

materiais para os técnicos PT e prestadores de serviço condicionam a sua produtividade.  

A cadeia logística da PT é complexa e diversificada o que dificulta a gestão de stocks e que 

atualmente se traduz numa multiplicidade de pontos de stock que aumentam os custos operacionais. 

Atualmente a PT tem cerca de 4000 referências de materiais, e em particular nos materiais de 

infraestrutura, por influência de diversos fatores, entre eles a redução de consumos, assistiu-se à 

acumulação de stocks. Para além disso, existem 290 entidades diferentes (262 lojas, 28 armazéns), 

dispersas pelo país que recebem produtos do armazém central localizado em Stª Iria da Azóia. O 

material expedido a partir do armazém é na maioria dos casos enviado com a possibilidade de 

devolução e é portanto necessária uma gestão eficiente do mesmo. A atual dispersão de recursos ao 

longo da cadeia traduz-se num aumento de custos e consequente diminuição de receitas de 

crescente importância na indústria das telecomunicações. 

Neste sentido, a presente dissertação de mestrado tem como objetivo desenvolver um modelo de 

otimização do planeamento e distribuição de materiais na cadeia da PT com a finalidade de gerir de 

forma mais eficiente os níveis de stock a jusante do armazém central e minimizar os custos 

operacionais. Inicialmente, serão revistas as políticas de planeamento e distribuição de stock atuais 

de modo a conseguir definir métricas que levem a um ganho significativo de eficiência neste 

segmento da cadeia de abastecimento. O modelo proposto deverá ser capaz de aumentar a 

eficiência da operação e reduzir os custos associados ao stock ao longo da cadeia de abastecimento.  

1.2 Plano de Trabalho  

O plano de trabalho adotado no âmbito da dissertação de mestrado em Engenharia e Gestão 

Industrial passa por quatro etapas.  

 

1
ª 

et
ap

a Caracterização do 
problema em 
estudo. 

Estado da Arte. 2
ª 

et
ap

a Definição de 
cenários para 
análise  

Recolha e 
tratamento de 
dados 

3
ª 

et
ap

a Concepção e 
desenvolvimento 
do modelo  

Validação do 
modelo  4

ª 
et

ap
a Análise e 

interpretação de 
resultados 

Conclusões e 
trabalho futuro 
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Na primeira etapa será feita a contextualização do problema em estudo. Assim, torna-se essencial 

compreender e apresentar de forma clara as principais características da organização da PT 

Portugal, as características relevantes da sua operação logística e o fluxo de stocks ao longo da 

cadeia de abastecimento. Para tal, foi feita uma recolha de dados durante visitas frequentes à 

empresa e em reuniões com funcionários dos diferentes departamentos de logística, em particular 

dos departamentos de Planeamento Logístico e Armazéns e Distribuição, bem como consulta de 

documentos internos e procedimentos atuais que constituem o planeamento de stocks. Com base na 

informação recolhida, identificaram-se as limitações do atual processo de planeamento e distribuição 

de stocks. 

Posteriormente considera-se fundamental recolher e estruturar informação existente na literatura 

científica relativa ao problema em questão. A intenção é aprofundar conhecimentos sobre o tema da 

modelação de cadeias de abastecimento e rever os principais métodos e soluções. As principais 

bases de dados de publicações científicas utilizadas foram o Sciencedirect e o Google Académico. A 

pesquisa nestas bases de dados focou-se nas palavras-chave: gestão de cadeias de abastecimento, 

planeamento estratégico, tático e operacional, modelação de cadeias de abastecimento e suas 

combinações (em Inglês) e teve como foco principal publicações datadas desde 1998. O sistema 

Mendeley foi usado na gestão da informação recolhida na literatura. 

Na terceira etapa, o modelo conceptual é criado para otimizar o processo de distribuição de stocks. 

Este modelo traduz o problema identificado na primeira etapa em formulação matemática e permite a 

comparação dos vários cenários em estudo. Após a sua formulação o modelo é implementado 

utilizando a linguagem disponibilizada pelo sistema General Algebraic Modeling System (GAMS). 

Esta etapa inclui a validação do modelo de forma a assegurar que as soluções correspondem aos 

objetivos identificados e as respetivas restrições. 

Na quarta etapa, uma vez obtidos os diferentes cenários estes serão interpretados e analisados. Por 

fim, será feita uma análise de sensibilidade à robustez das soluções através da mudança de alguns 

parâmetros críticos e apresentadas as principais conclusões e trabalho futuro.  

1.3 Objetivos da Dissertação 

O objetivo da dissertação de mestrado é a construção de uma ferramenta de planeamento e 

distribuição de stocks na cadeia de abastecimento da PT. Esta ferramenta terá como base o atual 

processo de planeamento da PT e suas limitações e deverá ser capaz de aumentar a eficiência da 

operação e reduzir os custos associados ao stock ao longo da cadeia de abastecimento. Para tal, 

será construído um modelo matemático com base nos cenários a analisar de forma a decidir a melhor 

política de gestão de stocks para a empresa e que será resolvido utilizando métodos de otimização 

exata.  
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1.4 Estrutura da Dissertação  

A estrutura da dissertação está dividida em seis capítulos. Neste primeiro capítulo o contexto do 

problema e a motivação para o estudo são descritos. Foi também apresentada a metodologia a 

utilizar e os objetivos a atingir. 

O segundo capítulo caracteriza o problema em estudo. A PT é apresentada juntamente com os 

aspetos relevantes da sua operação logística como o seu centro logístico (CL) e o fluxo de materiais 

a jusante do mesmo. Para além disso, são descritos os problemas e limitações do atual método de 

distribuição de stock e o impacto deste no planeamento de compras de material. 

No capítulo 3 é feita uma revisão bibliográfica da literatura relacionada com o tema da distribuição de 

stocks e outros temas relevantes. Caracterizam-se os temas de gestão de cadeias de abastecimento, 

modelos de planeamento estratégico, tático e operacional e métodos de resolução destes modelos.  

No quarto capítulo descreve-se o modelo conceptual e respetiva formulação matemática.  

O quinto capítulo descreve a resolução do caso de estudo. Contém a recolha e análise de dados e a 

interpretação e discussão dos resultados obtidos para os diferentes cenários além da análise de 

sensibilidade para determinar a robustez das soluções. 

Por fim, no sexto capítulo, são descritas as conclusões retiradas deste trabalho e identificada a 

possível direção de trabalho futuro.  
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Capítulo 2 – Caso de Estudo: Portugal Telecom 

Devido à natureza dos dados recolhidos para a realização da presente dissertação e de modo a 

preservar a confidencialidade dos mesmos, serão omissos os valores reais de alguns dados 

presentes neste documento. Utilizar-se-á valores que de igual modo permitam compreensão dos 

temas desenvolvidos.    

2.1 Introdução à PT 

A PT é o operador de telecomunicações em Portugal com maior quota de mercado e de receitas. A 

empresa nasceu em 1994 como Telecom Portugal através da fusão da Empresa Pública Telefones 

de Lisboa e Porto (TLP) e da Teledifusora de Portugal (TDP) e a sua história está intrinsecamente 

ligada à história das telecomunicações no país. Dois anos após a sua criação, a Telecom Portugal, 

até então pública, passou para o setor privado e começou a alargar a sua área de intervenção. 

Atualmente a PT dispõe de uma oferta de produtos e serviços nas áreas de telecomunicações e 

multimédia, com presença em todos os segmentos do sector: negócio fixo, móvel, multimédia, dados 

e soluções empresariais, direcionados para canais business-to-consumer (B2C) e business-to-

business (B2B).  

O início do ano de 2015 ficou marcado pela fusão das empresas PT Comunicações S.A. e TMN que 

deu origem à MEO, Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. onde decorre a presente 

dissertação. Apesar do momento de transição pelo qual a empresa está a passar, as palavras do 

presidente sublinham a importância da continuação de criação de valor para “manter a liderança no 

mercado, aumentar a satisfação do cliente, não perder clientes e reforçar a disciplina de custos” (PT, 

2015). 

É de acordo com essa disciplina de custos e com fim a alcançar uma redução dos gastos associados 

ao stock e sua aquisição, que a presente dissertação irá decorrer no departamento logístico da PT na 

área de planeamento. O objetivo da dissertação passa pelo desenvolvimento de um modelo de 

otimização que permita reduzir as compras efetivas através de uma gestão eficiente de stocks. Para 

tal, será necessária uma análise da dispersão dos materiais pela cadeia de abastecimento de modo a 

estudar o impacto da mesma na aquisição.  

2.2 Caracterização do problema 

O objetivo deste capítulo passa por recolher informação sobre a cadeia de abastecimento da PT e o 

funcionamento do departamento logístico responsável pela mesma, com o detalhe necessário que 

permita a sua contextualização criando, desta forma, bases indispensáveis para a dissertação. Assim, 

inicialmente é apresentado o departamento de logística. Posteriormente é feita a caracterização do 

sistema em estudo, onde são abordados temas como os materiais presentes na cadeia de 

abastecimento, canais de distribuição, armazéns da PT e entidades envolvidas bem como as suas 

atividades e a atual política de gestão de stocks.  
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2.2.1 Descrição do departamento de logística  

A rede logística da Portugal Telecom é muito importante para assegurar que os produtos e serviços 

que a empresa oferece se processam com a maior eficácia e eficiência. O departamento de logística 

está dividido em quatro subdepartamentos, sendo estes: Planeamento Logístico, Armazenamento e 

Distribuição, Logística inversa e Pós-venda e um subdepartamento que concentra as áreas 

Empresarial, Transporte, Controlo de Qualidade e Projetos Transversais. O departamento é gerido 

por um Diretor de Logística e existe frequentemente comunicação entre os subdepartamentos, uma 

vez que, as atividades de cada estão fortemente interligadas. Na Figura 1 é apresentado um 

diagrama da organização logística e posteriormente, é feita uma breve descrição das funções 

desempenhadas em cada subdepartamento. 

 

Figura 1 - Diagrama com a representação do departamento de Logística da PT. 

2.2.1.1 Planeamento Logístico  

O departamento de Planeamento Logístico é responsável pelo aprovisionamento de stocks. As 

necessidades líquidas de cada trimestre são calculadas através das previsões de consumo 

fornecidas pelas direções comerciais e de redes, considerando o stock existente, o plano de 

reacondicionamento (entradas), as encomendas (entradas) e pedidos pendentes (saídas). As 

aquisições são efetuadas as aquisições com base nos prazos de entrega. É feita ainda a gestão de 

contratos com fornecedores e dos dados mestre dos materiais. 

2.2.1.2 Armazéns e Distribuição  

A partir do momento em que os materiais encomendados dão entrada no centro logístico (CL) até à 

sua chegada ao cliente (fluxo de materiais), a responsabilidade é do departamento de Armazéns e 

Distribuição. Este departamento é responsável por gerir processos de receção de fornecimentos, 

armazenamento e distribuição de equipamentos e materiais, para canais comerciais, canais de redes 

de telecomunicações e empresas do Grupo PT (Gaivão, 2012). 
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2.2.1.3 Departamento de Logística Inversa e Pós-venda  

O departamento de Logística Inversa e Pós-venda é responsável pela gestão dos materiais que após 

serem vendidos voltam a integrar a cadeia de abastecimento. A área de logística inversa gere as 

devoluções de equipamentos home networking (HMW) e móvel e todos os processos de 

reacondicionamento de equipamentos (ver secção 2.2.5.2). A área de Pós-venda gere as 

reclamações de clientes e certifica que as lojas, sejam lojas próprias ou lojas de agentes, cumprem 

os procedimentos pós-venda definidos pela empresa.  

2.2.1.4 Departamento Empresarial, Transporte, Controlo de Qualidade e Projetos 

Transversais 

Este departamento é responsável pela gestão de compras empresariais, transportes e gestão do 

controlo de qualidade. Como está representado na Figura 1, as atividades deste departamento são 

transversais aos dois últimos departamentos supracitados. A equipa de controlo de qualidade gere os 

procedimentos de controlo de qualidade e valida as atividades das equipas em armazém. A secção 

de transportes é responsável pela gestão das transportadoras e contratos com as mesmas.  

2.2.2 Portefólio de Produtos 

Os produtos da PT estão organizados por tipo de material e por segmento. Os três tipos de materiais 

são:  

Home Networking (HMW) – Equipamentos instalados em casa dos clientes. Exemplos: Boxes, 

Telefones, Routers, Cabos, Placas rede; 

Infraestrutura – Materiais que asseguram a infraestrutura de cobre ou fibra-ótica (GPON
1
) entre as 

centrais/serviços PT e os clientes. Exemplos: Cabos, Tubagens, Postes, Antenas, Caixas óticas, 

Ferragens; 

Móvel – Equipamentos para telecomunicações via rede móvel. Exemplos: Telemóveis, Placas, 

Modems, Cartões móvel; 

Estes materiais dividem-se entre os segmentos de Rede, Comercial e Empresarial sendo que muitos 

são transversais aos três segmentos como é possível visualizar através da Figura A 1 no Anexo 1. 

O departamento de planeamento logístico mencionado na secção 2.2.1.1, onde decorre a presente 

dissertação, é responsável pelo planeamento do aprovisionamento dos materiais de redes e alguns 

materiais da gama HMW do segmento comercial.  

Devido às particularidades dos produtos da gama móvel como o seu elevado valor, curto ciclo de vida 

e a necessidade de um estudo de mercado especifico pré-compra, existe um departamento 

                                                      
1
 GPON – Gigabit Passive Optical Network. 
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unicamente destinado ao planeamento dos mesmos. No entanto, são recebidas as necessidades 

calculadas para o segmento móvel e a aquisição de todos os produtos mencionados na secção 2.2.2, 

à exceção dos materiais destinados ao segmento empresarial, é da responsabilidade do 

departamento de planeamento logístico. 

Tal como mencionado na secção 2.2.1.4, a aquisição dos materiais do segmento empresarial é feita 

pelo departamento de Empresarial, Transporte, Controlo de Qualidade e Projetos Transversais. A 

aquisição destes produtos é feita com base em contratos realizados e como tal não existe um 

procedimento de planeamento.  

2.2.3 Canais de Distribuição  

Uma vez que a cadeia de abastecimento da PT é de grande dimensão são vários os fluxos físicos de 

materiais com múltiplas origens e destinos antes da sua chegada ao cliente final. Como tal, importa 

descrever os fluxos de materiais com origem nos fornecedores, entre os entrepostos
2
 principais da 

empresa e para os prestadores de serviço, lojas de agentes e clientes.  

A PT tem cinco principais canais de distribuição, nomeadamente para as lojas próprias, as lojas de 

agentes, os prestadores de serviços (SP), os técnicos PT (Insourcing) e os canais Business-2-

Consumer (B2C), que compreende a entrega ao domicílio de compras feitas a partir da loja online. 

2.2.3.1 Fluxos com origem nos fornecedores 

Os fluxos de materiais com origem nos fornecedores podem classificar-se em dois tipos: entregas no 

centro logístico e entregas diretas. Tal como o nome indica, as entregas no centro logístico 

correspondem ao movimento de materiais de fornecedores para o CL da PT.  

Por outro lado, as entregas diretas caracterizam-se por terem como destino armazéns secundários da 

PT ou prestadores de serviço uma vez que este tipo de fluxo só acontece para materiais de redes. 

Este tipo de entrega ocorre quando o material em questão não existe fisicamente em stock no CL, 

nestes casos o stock encontra-se em fiéis depositários, isto é, pertence à PT mas está armazenado 

nas instalações do fornecedor. Um exemplo deste tipo de materiais são os postes; estes variam em 

volume e peso, respetivamente entre 0,03 e 0,18 m
3 

e entre 99 e 444 kg e devido à sua geometria 

requerem uma área de armazenamento maior bem como transporte em veículos especializados com 

uma quantidade mínima de transporte de 100 postes.  

Os materiais de redes têm cerca de 123 fornecedores ativos, 53 de materiais de infraestrutura e 70 

de materiais de home networking. 

                                                      
2
 Instalações da empresa: centro logístico, armazéns e lojas próprias. 
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2.2.3.2 Fluxos direto de materiais de redes com origem no centro logístico 

Este tipo de movimento de materiais tem como origem o centro logístico da PT, situado em Santa Iria 

da Azóia. Os destinos destes fluxos podem ser clientes internos ou clientes externos. 

As saídas do CL para clientes internos são fluxos físicos que abastecem entrepostos da PT, 

nomeadamente: 

 DOI - Direção de Operações Internas (5 Armazéns);  

 DON-A – Direção Operacional de Negócios Açores (3 Armazéns); 

 DON-M – Direção Operacional de Negócios Madeira (1 Armazém). 

As saídas do CL para clientes externos são fluxos de movimentação de materiais que são 

caracterizados como consumos para venda. Isto não significa que os materiais não possam voltar a 

integrar a cadeia de abastecimento como propriedade da PT, isto é, sejam imediatamente aplicados. 

Caracterizam-se como clientes externos os prestadores de serviço (SP). A PT trabalha com 5 

prestadores de serviço em Portugal continental, estes têm no seu conjunto 19 Armazéns. 

2.2.3.3 Dispersão geográfica dos materiais de redes  

A atividade de negócio da PT estende-se a todo o Portugal Continental e às regiões autónomas dos 

Açores e da Madeira. A Figura A 2 em anexo ilustra a dispersão geográfica da estrutura logística 

direta de redes. Nesta figura estão ilustrados os principais armazéns da PT e os fiéis depositários 

bem como os 9 possíveis destinos para clientes internos e 19 possíveis destinos para os 5 

prestadores de serviço em Portugal continental. Os SP das regiões autónomas (Sicaprep, Açorcabos 

e Viatel) recebem produtos através dos armazéns locais.  

Segue-se o número de possíveis destinos de materiais de redes expedidos do CL para cada SP: 

Viatel 11 armazéns; CME 3 armazéns; NSN 1 armazém; Groupfix 1 armazém; Telforce 3 armazéns.   

A Figura 2 (secção 2.2.4.1) ilustra a estrutura da cadeia de abastecimento direta e inversa dos 

materiais de redes. Nesta figura encontram-se tanto os fluxos com origem nos fornecedores como os 

fluxos com origem no CL a fim de facilitar a compreensão da sua estrutura. 

2.2.3.4 Fluxos de materiais de comercial com origem no centro logístico 

Os fluxos de materiais do tipo comercial também podem ter como destino clientes internos e clientes 

externos. Os clientes internos deste tipo de materiais sãos as 88 lojas próprias que a PT detém.  

As saídas destes materiais do CL para clientes externos são fluxos físicos para abastecer as 174 

lojas de agentes e o consumidor final no caso do canal B2C. De modo semelhante aos materiais de 

redes, esta movimentação é caracterizada como consumo para venda. Existem no total 262 lojas com 

serviços PT (lojas próprias + lojas de agentes), a Tabela A 1 no Anexo 2 quantifica a sua designação 

por área geográfica. O conceito de loja de agente será explicado mais à frente na secção 2.2.7. 
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2.2.4 Cadeia de abastecimento  

2.2.4.1 Caracterização da cadeia de abastecimento direta 

A cadeia de abastecimento direta divide-se em cinco níveis. O primeiro nível representa os múltiplos 

fornecedores que abastecem os diferentes produtos apresentados na secção 2.2.2. O transporte 

entre os fornecedores e o nível seguinte da cadeia de abastecimento é da responsabilidade dos 

mesmos. À exceção de alguns materiais mencionados na secção 2.2.3.1 todos os produtos são 

encaminhados para o centro logístico de Santa Iria da Azóia que, a par com o armazém buffer em 

Sacavém constitui o segundo nível da cadeia de abastecimento direta. 

O terceiro nível da cadeia de abastecimento é constituído pelos armazéns das regiões autónomas da 

Madeira e dos Açores (3 nos Açores e 1 na Madeira) e pelos armazéns da DOI (Direção de 

Operações Internas). Estes armazéns secundários em conjunto com o CL abastecem o quarto nível 

da cadeia de abastecimento, nomeadamente as lojas, SP e os técnicos PT. Os canais de distribuição 

das lojas e SP são abastecidos a partir do centro logístico, à exceção daqueles localizados das 

regiões autónomas dos Açores e da Madeira que são abastecidos pelos armazéns nessas regiões. 

Os técnicos PT recebem materiais através do armazém da DOI.  

Finalmente o quinto nível da cadeia de abastecimento são os clientes, que no caso do canal B2C são 

abastecidos diretamente pelo nível 2.  

As figuras seguintes ilustram os níveis da cadeia de abastecimento descritos acima; nestas estão 

também representados os fluxos inversos como mostra a legenda. A cadeia de abastecimento 

inversa será descrita na secção 2.2.4.2.   

Figura 2 - Esquema do fluxo de materiais de redes (adaptado de: (Gaivão, 2012)). 

Através da Figura 2 é possível compreender o fluxo físico de materiais de redes entre os 

intervenientes dos cinco níveis da cadeia de abastecimento. É feita uma gestão centralizada dos 

materiais e como tal os fornecedores abastecem o CL. Estes materiais são enviados para os técnicos 
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PT através de stock localizado nos 5 armazéns da DOI geograficamente dispersos por Portugal 

Continental. São cinco os SP responsáveis pelas áreas geográficas no continente abastecidos pelo 

CL, por sua vez, os 3 prestadores de serviço responsáveis pelas regiões autónomas dos Açores e da 

Madeira são abastecidos pelos armazéns dessas regiões. A DOI e os prestadores de serviço 

distribuem o stock pelas 1000 brigadas internas e 1400 brigadas externas respetivamente que fazem 

chegar os materiais ao cliente final.  

Figura 3 - Esquema do fluxo de materiais de comercial (adaptado de: (Gaivão, 2012)). 

Na Figura 3 encontram-se ilustrados os fluxos de materiais de comercial, à semelhança do fluxo de 

materiais de redes, os fornecedores abastecem os CL onde é feita uma gestão centralizada dos 

stocks. Do CL podem surgir fluxos destinados ao abastecimento das lojas situadas em Portugal 

continental, para o cliente final (canal B2C) e para os armazéns das regiões autónomas que por sua 

vez abastecem as lojas locais.  

2.2.4.2 Caracterização da cadeia de abastecimento inversa 

As operações da cadeia inversa também se encontram centralizadas no centro logístico em Stª Iria da 

Azóia. No entanto, esta tem uma complexidade acrescida quando comparada com a direta, explicável 

pelo elevado número de variáveis subjacentes às múltiplas origens e destinos dos produtos. Ao 

centro logístico em Stª Iria da Azóia retornam todos os tipos de produtos da área comercial, sendo os 

principais motivos para a origem deste fluxo a avaria de equipamentos, a desistência de serviços ou o 

upgrade de equipamentos. Os produtos de redes também se inserem no fluxo da cadeia logística 

inversa quando existem devoluções dos SP de equipamentos e produtos em excesso nos seus 

armazéns, essas devoluções processam-se como uma venda à PT. 

A cadeia da logística inversa pode ser descrita através de quatro níveis. O primeiro nível são os 

clientes PT que alimentam o segundo nível composto por três canais de distribuição, nomeadamente 

os técnicos (Insourcing e SP), as lojas (próprias e de agentes), e a assistência técnica (inclui remessa 

livre através dos CTT), dos quais podem provir os equipamentos e produtos retornados. A assistência 
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técnica lida diretamente com os clientes em caso de avaria e representa portanto o canal B2C da 

cadeia inversa.  

O terceiro nível é composto pelo CL, onde se encontra o centro logístico de assistência técnica 

(CLAT) onde são reparados equipamentos do segmento móvel, nomeadamente telemóveis das 

marcas Apple, Blackberry e telemóveis vindos das grandes superfícies (Fnac, Worten, entre outros). 

Neste segundo nível encontram-se também os agentes autorizados pelas marcas para os quais as 

lojas enviam diretamente equipamentos móveis para reparação. O quarto nível da logística inversa é 

constituído por várias entidades, dependendo dos produtos tratados no centro logístico, estes podem 

ser encaminhados para reparadores, para abate ou para os circuitos de manutenção e pós-venda. 

Para melhor compreensão, na Figura 4 apresenta-se o esquema simplificado da logística inversa (ver 

também Figura 2 e 3 na secção 2.2.4.1). 

 

Figura 4 – Níveis da cadeia de abastecimento inversa. 

As setas bidirecionais representam canais pelos quais os materiais são devolvidos ao cliente após a 

sua reparação. Por exemplo, um equipamento entregue por um cliente em loja para sua reparação 

pode ser enviado da loja diretamente para reparadores autorizados ou para o centro logístico, uma 

vez reparado o equipamento retorna à loja ainda como material constituinte da cadeia de 

abastecimento inversa. O fluxo físico de materiais dos técnicos para o CL é unidirecional porque os 

materiais daqui provenientes serão destinados a abate ou, se reparados, são reinseridos na cadeia 

de abastecimento direta. Ao cliente é fornecido um novo equipamento no ato da recolha do material 

defeituoso pelo técnico. 
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2.2.5 Armazéns 

As atividades decorrentes no centro logístico da empresa desempenham um papel fulcral para a rede 

logística da PT. Como tal serão descritas as principais atividades inerentes a cadeia de 

abastecimento direta e inversa.  

2.2.5.1 Centro logístico – Cadeia de abastecimento direta 

As operações de logística direta, além do transporte entre níveis da cadeia, concentram-se no centro 

logístico em Santa Iria da Azóia. Deste modo torna-se necessário o seu estudo para a total 

compreensão dos fluxos diretos. A Figura 5 ilustra as cinco principais atividades que decorrem no 

centro logístico: receção de produtos, controlo de qualidade, armazenamento, kitting, abate e 

expedição que são caracterizados de seguida.  

 

Figura 5 - Esquema simplificado dos fluxos/operações que decorrem no centro logístico. 

Receção: Este fluxo compreende a receção de todos os produtos comercializados pela PT e 

utilizados para a manutenção da sua rede. É feita a receção de dois tipos de materiais: a variante 

designada por matéria-prima que consiste nos componentes que são posteriormente agrupados em 

kits e os produtos finais os quais passam para armazenamento sem qualquer modificação ao produto 

antes da distribuição. Dão entrada na cadeia de abastecimento direta tanto produtos vindos de 

fornecedores como equipamentos reacondicionados vindos da cadeia de abastecimento inversa. 
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Controlo de qualidade: É feito o controlo de qualidade a produtos da rede móvel (telemóveis, 

cartões, etc.) e da rede fixa (box, routers, ONT’s, comandos, etc.) por amostragem aquando a sua 

receção vinda de fornecedores.  

Armazenamento: Como será referido na secção 2.2.5.3, todos os produtos finais e matérias-primas 

são armazenados conforme o tipo de produto: Comercial ou Redes. Do armazenamento surgem três 

fluxos distintos para as operações de expedição, abate ou kitting. 

Kitting: Esta atividade contempla a produção de kits, em que as matérias-primas são consolidadas 

formando produtos finais. Do portefólio de produtos, apenas os kits de cartões de telemóveis são 

produzidos no centro logístico. Após o kitting os produtos finais produzidos são armazenados. 

Abate: Os produtos são enviados para abate caso estejam obsoletos. 

Expedição: Os produtos finais são preparados para expedição em encomendas e colocados na linha 

de expedição conforme a transportadora que lhes é atribuída.  

2.2.5.2 Centro logístico – Cadeia de abastecimento inversa 

Existem mais operações da logística inversa no centro logístico do que operações de logística direta, 

o que implica maior intensidade laboral e existem áreas unicamente dedicadas a tais operações. 

Neste caso existem seis grandes atividades: receção, controlo de qualidade, triagem, 

reacondicionamento e expedição. Apresenta-se de seguida uma breve descrição de cada atividade. 

Receção: São quatro os canais que originam fluxos inversos na cadeia logística direcionados para o 

CL, nomeadamente as lojas próprias e lojas de agentes, os SP e os técnicos PT, a assistência 

técnica que envia um estafeta a casa dos clientes para recolher aparelhos avariados ou por remessa 

livre através dos CTT. A última compreende equipamentos enviados diretamente pelos clientes 

através dos serviços dos CTT. Existe outro fluxo que dá entrada no CL proveniente de empresas de 

reparação ou fornecedores quando estes são responsáveis pela reparação de produtos em garantia.  

Controlo de qualidade: Tal como na rede logística direta é feito o controlo de qualidade a produtos 

da rede móvel e da rede fixa. No entanto, não há amostragem, é feito o controlo de qualidade a todos 

os produtos recebidos de devoluções para garantir as condições dos equipamentos. É também feito o 

controlo de qualidade por amostragem a produtos oriundos de reparações, tanto feitas no CLAT como 

fora do CL, com particular enfâse a equipamentos que se destinam ao canal empresarial.  

Triagem: Independentemente da sua origem, todos os equipamentos que dão entrada no CL 

proveniente de fluxos inversos são sujeitos a uma triagem que origina duas variantes de produtos, 

uma para testes e outra de equipamentos obsoletos. Os equipamentos obsoletos são aqueles que 

após serem devolvidos ao CL, por razões de descontinuação de produtos ou por estarem 

significativamente danificados sem possível reparação, não voltam a integrar a cadeia de 

abastecimento da PT. A variante de produtos para testes refere-se aos restantes equipamentos que 
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são submetidos a uma bateria de testes para averiguar a especificidade da avaria e serem 

devidamente separados para as operações seguintes 

Operações: Após os testes os equipamentos são direcionados para três operações diferentes 

conforme o resultado dos mesmos: 

- Equipamentos funcionais: equipamentos que estão em boas condições de funcionamento e 

exteriores e, por conseguinte, após a reposição das condições de origem dos aparelhos são 

novamente introduzidos na cadeia de abastecimento direta para novos clientes. Regra geral, este tipo 

de equipamentos tem origem em clientes que desistem dos serviços PT;  

- Reacondicionamento: equipamentos que embora estejam em boas condições de funcionamento, 

apresentam danos exteriores e como tal precisam de uma troca de housing
3
;  

- Avarias: equipamentos avariados são equipamentos que não reúnem os requisitos para serem 

reintroduzidos no circuito de manutenção. Os equipamentos que se encontrem ainda dentro da 

garantia são encaminhados para os fornecedores para reparação, aqueles que se encontram fora da 

garantia são encaminhados para abate. 

Expedição: Os equipamentos oriundos de reparação e aprovados pelo controlo de qualidade, bem 

como equipamentos que foram distinguidos como equipamentos funcionais e equipamentos 

reacondicionados são introduzidos no circuito pós-venda caso não se trate de uma devolução, ou 

nesse caso, são reintroduzidos no fluxo direto da cadeia de abastecimento.  

2.2.5.3 Armazenamento 

No concerne à operação de armazenamento e sua gestão, a PT considera três tipos de stock: 

Stock firme: materiais adquiridos aos fornecedores e armazenados nos armazéns da PT; 

Stock em consignação: stock que se encontra fora das instalações da PT e que ainda não foi 

adquirido mas está reservado para a mesma; 

Fiéis depositários: stock que se encontra na posse do fornecedor mas é efetivamente stock da PT 

uma vez que já foi adquirido pela mesma.  

O maior volume de stock firme encontra-se no CL da empresa em Stª Iria da Azóia. O CL divide-se 

em duas áreas onde as atividades decorrentes no armazém estão à responsabilidade das empresas 

de outsource DHL e Urbanos. O espaço para armazenamento no CL encontra-se dividido em seis 

segmentos, segundo a classificação dos produtos e o tipo de fluxo logístico: Direta Redes, Inversa 

Redes, Direta Comercial, Inversa Comercial, Consumíveis e Pós-venda. A empresa Urbanos é 

responsável pela gestão dos segmentos direta e inversa comercial e pós-venda. A DHL gere todos os 

                                                      
3
 Housing é o nome dado ao involucro físico dos equipamentos, i.e. parte não relacionada com o seu 

funcionamento.   
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segmentos enumerados à exceção do segmento pós-venda. Isto significa que as duas empresas de 

outsource gerem, em separado, os segmentos de comercial inversa e comercial direta e, como tal, 

estes encontram- se em duplicado no CL.  

 A alocação de produtos em armazém funciona através de um sistema de armazenamento fixo. A 

Tabela 1 reflete a capacidade total de armazenamento do CL (espaço DHL e Urbanos). Nas colunas 

“Normais e “Alta densidade” encontram-se o número de paletes possíveis de armazenar por 

segmento de negócio nestes dois tipos de sistema de armazenamento. Por sua vez, os valores nas 

colunas “Estante”, “Micro” e “Armários” representam o número de localizações possíveis. Estes 

equipamentos de armazenamento estão divididos em número de localizações, habitualmente 3 por 

prateleira, em que cada uma tem uma área de 20x37 cm.  

Tabela 1 - Capacidade de armazenamento do centro logístico. 

  Direta Inversa   

 
 Comercial Redes Comercial Redes Consumíveis 

Pós-
venda 

Paletes 
standard 

(100x120 cm) 

Normais 499 468 84 717 72 1 

Alta 
densidade 

327 33 3 63 2 0 

Localizações 
(20x37cm) 

Estante 362 230 0 0 0 0 

Micro 29 20 0 0 0 0 

Armários 16 32 0 0 0 0 

 
A unidade de manuseamento dos materiais da operação comercial é significativamente menor do que 

a dos materiais de rede. Como consequência são expedidos cerca de 2,5 vezes mais equipamentos 

de operação comercial por mês do que de redes, como é possível ver na Tabela 2.  

Tabela 2 – Dados de comparação da operação comercial e redes (adaptado de: (Gaivão, 2012)). 

Operação Comercial Operação Redes 

- 41 000 equipamentos expedidos/mês 

 B2C: 8 000 UN 

 B2B: 33 000 UN 

- 73 000 cartões SIM expedidos/mês 

 B2C: 9 000 UN 

 B2B: 64 000 UN 

- 24 000 equipamentos assemblados/mês 

- 102 000 cartões assemblados/mês 

- 16 000 equipamentos expedidos/mês 

- 480 paletes expedidas/mês 

- 300 expedições mês 

- 120 receções de fornecedor/mês 

- 320 paletes recebidas de fornecedor/mês 
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Na Tabela 2, em relação à operação comercial, “UN” representa a unidade logística dos 

equipamentos e cartões SIM respetivamente. Por exemplo, foram expedidos 9 000 cartões SIM para 

o canal B2C. A assemblagem refere-se à atividade de Kitting descrita na secção 2.2.5.1.  

Além do armazém principal, a PT dispõe de um armazém em Sacavém que atua como buffer. Este 

apenas é utilizado para manter stock de produtos com baixa rotatividade e stock que lá seja alocado 

por falta de espaço no armazém central.  

Nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores existem quatro armazéns de distribuição que 

asseguram o aprovisionamento das necessidades dos clientes, lojas e agentes locais. As 

capacidades destes armazéns encontram-se na Tabela 3. As unidades de armazenamento são 

paletes, postes (unidade), bobinas (unidade) e contentores uma vez que alguns produtos de redes, 

devido à sua geometria não são armazenados nas tradicionais paletes. 

Tabela 3 – Capacidade de armazenamento dos Armazéns das regiões autónomas dos Açores e 

Madeira. 

  Açores Madeira 

  
Ponta 

Delgada 
Angra do 
Heroísmo 

Horta Funchal 

Capacidade 
máxima de 

armazenamento 

Paletes 150 65 55 450 

Postes 235 150 315 60 

Bobinas 35 30 18 60 

Contentores 2 2 2 2 

Armazenamento 
médio 

Paletes  135 52 40 300 

Postes 185 105 95 35 

Bobinas 23 18 10 40 

Contentores 2 1 1 2 

 
A direção de operações interna (DOI) possui ainda 5 armazéns que abastecem os técnicos PT 

(insourcing).  

2.2.6 Gestão de Stocks 

O planeamento de encomendas a fornecedores assenta numa estratégia push para todos os 

produtos com referências ativas, e como foi referido é feita uma gestão de stock centralizada. 

Contudo, a partir desse nível da cadeia de abastecimento são os canais de distribuição que colocam 

encomendas de produtos, com uma periodicidade quinzenal, pelo que globalmente se trata de um 

sistema push-pull. Os SP e equipas de técnicos PT fazem as suas encomendas com base em futuros 

projetos e notas de serviço. Para as lojas, a Direção de Operações Comerciais (DOC) define os 

produtos que cada deve ter e o stock mínimo de cada. Quando o stock se encontra num nível 

predeterminado o sistema de informação SAP gera automaticamente novas encomendas assentando 

assim numa política de stocks de revisão periódica. 
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O planeamento de materiais é feito com base em previsões trimestrais, sendo estas revistas 

semanalmente e com um nível de stock de segurança de 8 semanas de procura prevista. Como 

exceção, o planeamento de certos materiais de home networking aos quais foi atribuída uma 

classificação de C numa análise da curva de pareto é feita com base em históricos de consumos e 

através de um sistema de revisão periódica em que o stock é revisto semanalmente e é feita uma 

encomenda quando o seu nível de encontra abaixo dos 90 dias. 

2.2.7 Outsourcing 

As empresas de telecomunicações são caracterizadas por fazerem uso extensivo de outsourcing 

(Agrell et al., 2004). Na sua cadeia de abastecimento a PT faz outsourcing de várias atividades 

secundárias à sua atividade de negócio, permitindo desta forma que os recursos da empresa se 

focalizem na área de negócio principal.  

As atividades em outsourcing na cadeia de abastecimento da PT são: 

Gestão dos Armazéns do CL - Como foi referido na secção 2.2.5.3. existem duas empresas 

responsáveis pelas atividades dentro dos armazéns, a DHL e a Urbanos.  

Transporte - Existem 9 empresas responsáveis pelo transporte de materiais do CL para os canais: 

 B2C – Viadirecta, Adicional, Corrida do Tempo e CTT expresso; 

 B2B – Rangel e Urbanos para canais comerciais e Schenker e DHL para canais de materiais 

de redes; 

 Pós-venda – Fast & Simple.   

Lojas de Agentes – As 174 lojas de agentes são geridas por quatro empresas: Manpower, Randstat, 

Essegue e a Academia PT.  

Prestadores de Serviço - São cinco as empresas designadas por prestadores de serviço, 

nomeadamente a Viatel, Groupfix, NSN, Telforce, CME. 
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2.3 Limitações dos atuais métodos de planeamento e distribuição de stocks 

A Figura 6 esquematiza a principal limitação do atual método de planeamento de stocks de materiais 

de infraestrutura e home networking e identifica os resultados quantificáveis que permitiram identificar 

a origem desta limitação.  

 
Figura 6 - Estruturação lógica das limitações dos atuais métodos de planeamento. 

A elevada taxa de cobertura dos materiais de infraestrutura e home networking identificada na Figura 

6 encontra-se quantificada na Tabela 4 e resulta de que a atual política de distribuição visa apenas 

satisfazer os pedidos dos clientes internos, lojas de agentes e SP’s aquando do desenvolvimento do 

planeamento de materiais. A heterogeneidade dos produtos não é tida em consideração e como tal, 

todos os materiais têm sido geridos do mesmo modo, aplicando stocks de segurança e políticas de 

distribuição idênticas. Consequentemente, o indicador de desempenho “taxa de cobertura” dos 

materiais no CL encontra-se fora dos objetivos da empresa para as distintas classes de materiais de 

redes.  

Tabela 4 - Taxa de cobertura dos materiais de redes no CL em Outubro de 2014 (DLG, 2014). 

Taxa de cobertura 
(meses) 

Home networking Infraestrutura GPON
4
 

Objetivo (O) 1,0 1,0 1,0 

Outubro 2014 (A) 3,3 5,1 14,0 

∆ (A)-(O) +2,3 +4,1 +13,0 

 

A manutenção de stock está relacionada com a necessidade de possuir uma segurança face à 

variabilidade dos consumos e a possíveis atrasos na receção de produtos dos fornecedores. Assim, 

pode afirmar-se que a constituição de stock está intrinsecamente relacionada com a incerteza sobre o 

futuro. O indicador “taxa de cobertura” é reflexão dos consumos previstos, isto é, indica quantos 

meses de procura prevista poderão ser satisfeitos com o stock em armazém. Isto significa que 

possuir stock elevado de um artigo não implica que a sua taxa de cobertura seja elevada, e vice-

                                                      
4
 GPON - Gigabit Passive Optical Network. 

Oportunidades de melhoria 
na gestão de stocks 

A taxa de cobertura dos 
materiais é em média 6 vezes 
superior ao valor objetivo da 

empresa 

Possibilidade de diminuição dos 
custos associados à gestão de 

stocks 

Situação 

Porquê? 
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versa, uma vez que é necessário relacionar a quantidade de stock existente com a previsão de 

consumos.  

De modo semelhante, na Tabela 5 encontra-se o indicador “taxa de cobertura” média para cada SP.  

Tabela 5 - Taxa de cobertura de materiais de redes nos SP (DLG, 2014). 

Taxa de cobertura 
(meses)  

CME Groupfix NSN Viatel Telforce 
Açores e 
Madeira 

Objetivo (O) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Outubro 2014 (A) 3,2 1,8 2,5 1,7 3,0 2,2 

∆ (A)-(O) +2,7 +1,3 +2,0 +1,3 +2,5 +1,7 

 

Apesar dos materiais em cada SP já não pertencerem à PT, valores elevados são pejorativos para a 

empresa uma vez que os primeiros podem devolver o stock que têm em excesso. Estas devoluções 

causam um aumento do capital que a empresa tem investido em stock e sobrecarregam as taxas de 

cobertura nos armazéns PT. Uma vez que a gestão de stocks em cada SP não é responsabilidade da 

PT, a empresa deve tornar a suas políticas de distribuição eficientes de modo a reduzir a 

multiplicidade de pontos de stock a jusante do CL.  

Para além dos produtos, também não é tida em consideração a heterogeneidade dos canais de 

distribuição que resulta em diferentes custos operacionais. As aquisições são feitas com base em 

previsões de consumo e a distribuição é realizada sem considerar gastos operacionais em armazém 

e de transporte bem como possíveis taxas de devolução. 

As limitações das políticas de distribuição atualmente utilizadas resultam em que 10% do valor 

monetário do stock da PT se encontre em múltiplas localizações a jusante do CL, como é possível ver 

na Tabela 6. Por razões de confidencialidade foram omissos os valores reais do valor do stock, no 

entanto, é possível compreender o significado de 10% sabendo que o stock total está na ordem de 

grandeza das dezenas de milhões.   

Tabela 6 – Distribuição percentual do valor monetário do stock PT (DLG, 2015). 

  Centro logístico  Restante Cadeia de Abastecimento 
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3,9 72,9 4,8 8,7 5,5 3,5 0,4 0,3 

 
O valor monetário de stock nos SP não esta incluído na Tabela 6, uma vez que este não pertence à 

PT. No entanto, se juntássemos o seu valor aos valores da Tabela 6 este representaria cerca de 
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18,4% do valor total monetário. Como tal, o stock a jusante do CL passaria a representar quase 27% 

do valor monetário total do stock PT. 

Deste modo, a otimização do planeamento da operação de distribuição através da consideração dos 

diferentes custos operacionais envolvidos e adequando diferentes políticas de distribuição a 

diferentes grupos de materiais resultaria num aumento de eficiência e consequentemente na redução 

destes custos.  

2.4 Conclusões do Caso de Estudo 

A PT é uma empresa com uma cadeia de abastecimento enraizada e complexa que se tem vindo a 

desenvolver ao longo dos últimos 20 anos. Com mais de 4000 referências de produtos e um fluxo 

direto e inverso compostos por várias entidades a direção de logística identificou oportunidades de 

melhoria na sua rede de distribuição. A rede física da cadeia de abastecimento e os fluxos de 

produtos dificilmente podem ser alterados numa empresa desta dimensão o que torna de particular 

importância a eficiência das políticas de stock e de distribuição utilizadas.  

Sendo o mercado das telecomunicações cada vez mais competitivo, há uma necessidade constante 

de procurar alcançar eficácia e eficiência dos processos de gestão. A redução dos níveis de stock, 

sem que esta afete a qualidade e o serviço ao cliente, complementada pela adequação das políticas 

de distribuição aos tipos de materiais e diferentes canais de distribuição é uma opção para alcançar 

estes objetivos que se caracteriza por ser de rápida implementação e sem grandes custos.   

Face a este enquadramento, o objetivo da presente dissertação de mestrado é a análise de cenários 

que otimizem o atual processo de planeamento e distribuição de stocks. A abordagem tomada 

passou pela construção de uma ferramenta de apoio ao planeamento dos processos anteriormente 

descritos e que constituem a cadeia de abastecimento da PT e permita a interpretação de possíveis 

soluções para o problema.  

Para atingir o objetivo de minimizar os custos operacionais, foram tidas em conta todas as restrições 

operacionais mencionadas anteriormente, nomeadamente a estrutura da cadeia de abastecimento, 

limite das capacidades de armazenamento e transportes, principais produtos e fluxos envolvidos. 

Pretende-se obter resultados que permitam apoiar a tomada de decisões por parte dos responsáveis 

da área de planeamento logístico e que validem o conceito da ferramenta de apoio à decisão. 

No capítulo seguinte é feita a revisão da literatura de conceitos de modelação matemática e cadeias 

de abastecimento. A revisão destes conceitos permitirá compreender os desenvolvimentos de 

estudos anteriores e a sua relação e potencial adaptabilidade ao problema em estudo.  
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Capítulo 3 – Estado da Arte  

3.1 Introdução 

De há 30 anos até hoje a atividade logística deixou de ser uma atividade negligenciada e passou a 

ser uma função de negócios essencial. A pressão de mercados globais tem levado a que as 

empresas procurem novas maneiras de criar valor para os seus clientes. Atualmente a gestão 

eficiente das atividades logísticas e da cadeia de abastecimento é vista como um modo de reduzir 

custos e melhorar níveis de serviço (Lourenço, 2001).  

O conceito de minimização dos custos totais do sistema é aceite hoje em dia como um dos objetivos 

logísticos standard (Goetshalckx et al., 2002), e que tem ganho particular importância devido à 

conjuntura económica e social dos dias que correm.   

Segundo Xia (2006) as indústrias das telecomunicações são muito mais do que apenas serviços de 

telefone. Além da transmissão de informação cobrem atividades que oferecem acesso a certas redes 

incluindo a internet. Para além do fluxo de produtos físicos na sua cadeia de abastecimento existe o 

fluxo de serviços e as suas características como um vasto portefólio de clientes, capital intensivo e 

grande dimensão, bem como os serviços em infraestrutura e grandes economias de escala tornam 

fulcral uma gestão eficiente deste tipo de cadeias de abastecimento.  

No contexto do problema em estudo, o objetivo deste capítulo é apresentar o Estado da Arte das 

principais definições, modelos, abordagens à sua solução e resultados publicados na literatura. 

Deste modo, a secção 3.2 revê a principal literatura sobre a gestão de cadeias de abastecimento. A 

secção 3.3 apresenta os três tipos de modelos de planeamento existentes na gestão de cadeias de 

abastecimento e a sua aplicação no auxílio da tomada de decisões. Por sua vez, a secção 3.4 foca-

se nos tópicos de gestão de stocks e custos operacionais uma vez que se trata de conceitos chave 

para o planeamento tático de cadeias de abastecimento. A secção 3.5 apresenta os métodos de 

resolução habitualmente utilizados por investigadores para resolver problemas de modelação da 

cadeia de abastecimento. Por fim o capítulo termina com a revisão das principais conclusões do 

Estado da Arte com ênfase na sua relação com o problema em estudo.  

3.2 Gestão de Cadeias de Abastecimento 

Beamon e Sabri (2000) definem Cadeia de Abastecimento como sendo um conjunto de instalações, 

fornecimentos, clientes, produtos e métodos de controlo de stocks, aquisições e distribuição. De 

forma semelhante, Mentzer et al. (2001) definem uma Cadeia de Abastecimento como um conjunto 

de três ou mais entidades (organizações ou indivíduos) envolvidos diretamente nos fluxos a montante 

e a jusante de produtos, serviços, e/ou informações de um ponto de partida ao cliente final.  

De acordo com Min e Zhou (2002) tipicamente uma cadeia de abastecimento pode dividir-se em duas 

áreas de negócio principais: gestão de materiais e distribuição física. Segundo Beamon (1998) a 
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primeira área de negócio, a que chama planeamento da produção e controlo de stocks, engloba os 

subprocessos de fabricação e armazenamento bem como a sua interface. A segunda área de 

negócio, a que chama distribuição e processos logísticos, determina como os produtos são 

manuseados e transportados do armazém aos retalhistas.  

Os atuais gestores reconhecem que o sucesso de qualquer empresa já não está dependente da 

aptidão e capacidade da empresa, mas da aptidão e capacidade da cadeia de abastecimento em que 

se insere. Atualmente empresas em todo o mundo estão sujeitas a competição intensa, com a nova 

economia os clientes exigem produtos melhores e mais baratos, mais rapidamente, mais linhas de 

produtos e níveis de serviço superiores (Wing et al., 2008). Como tal, o conceito de Gestão de 

Cadeias de Abastecimento tem ganho importância devido ao seu impacto nas empresas que hoje em 

dia competem numa economia global (Persson & Olhager, 2000).  

O Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP, 2015) define gestão de cadeias de 

abastecimento como o planeamento e gestão de todas as atividades envolvidas no fornecimento e 

aquisição, conversão, e todas as atividades de gestão de logística. A associação salienta que aquela 

inclui a coordenação e colaboração com os parceiros, que podem ser fornecedores, intermediários, 

prestadores de serviço e clientes. Em essência, a gestão de cadeia de abastecimentos integra a 

gestão da oferta e procura dentro e entre empresas. 

 Há mais de 50 anos Forrester (1958, p.52) previu aquilo que hoje em dia se chama de gestão de 

cadeias de abastecimento, citado por Mentzer et al. (2001): haverá reconhecimento geral da 

vantagem da gestão pioneira dos que foram os primeiros a melhorar a sua compreensão das inter-

relações entre funções de empresas diversas e entre a empresa e o mercado, a indústria e a 

economia nacional. De acordo com Melo et al. (2009) a gestão de cadeias de abastecimento é o 

processo de planeamento, implementação e controlo de operações da cadeia de abastecimento de 

modo eficiente.  

A mudança rápida em ambientes empresariais devido a fatores como a globalização, consumidores 

mais exigentes, e competição mais renhida tem forçado as empresas a focar a sua atenção em 

problemas estratégicos de planeamento, controlo e redesenho das cadeias de abastecimento como 

um todo ao invés de se focarem na eficiência e eficácia das suas unidades de negócio em separado. 

É a capacidade da cadeia de abastecimento, e não das unidades de negócio individuais que 

determina a competência em adquirir encomendas e preencher os requisitos de clientes (Xia, 2006).  

Existem quatro principais áreas de decisão na gestão de cadeias de abastecimento, nomeadamente 

a aquisição, produção, distribuição e logística. Para além dessas, existem algumas decisões cujo 

âmbito se estende a múltiplas funções (Biswas & Narahari, 2003).  

Chopra e Meindel (2001), citados por Xia (2006), classificam os problemas relacionados com a cadeia 

de abastecimento em três níveis: (1) Estratégia competitiva, como decisões de alocação de 

localizações, planeamento da procura, planeamento dos canais de distribuição, outsourcing, seleção 
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de fornecedores, seleção de tecnologias da informação, etc; (2) Planeamento tático como controlo de 

stocks, consolidação de encomendas, coordenação da produção/distribuição, etc; (3) Decisões 

relacionadas com operações como o agendamento da produção, agendamento de transportes, 

agendamento de trabalhadores, etc.  

A modelação de cadeias de abastecimento divide-se também nesses três níveis conforme se 

pretenda estudar um problema de planeamento estratégico, planeamento tático ou planeamento 

operacional como será abordado na secção 3.3.  

3.3 Modelos para a Gestão de Cadeias de Abastecimento 

Como referido anteriormente, as cadeias de abastecimento são atualmente o foco de empresas de 

produção e serviços no que toca ao desempenho dos seus negócios. Devido à complexidade da 

tomada de decisões na gestão de cadeias de abastecimento, existe uma necessidade crescente de 

metodologias de modelação que ajudem a identificar e inovar estratégias para o planeamento 

estratégico, tático e operacional da cadeia de abastecimento (Biswas & Narahari, 2003). 

De acordo com Goetschalckx et al. (2002) a modelação de cadeias de abastecimento é algo de que a 

maioria das empresas precisa para auxiliar a tomada de decisões, uma metodologia abrangente de 

projeto de engenharia que permita criar rapidamente um protótipo e avaliar diferentes configurações 

da cadeia de abastecimento, permitindo ainda a realização de análises de sensibilidade. Isto porque 

atualmente os gestores incutidos de tomar decisões acerca dos processos da cadeia de 

abastecimento enfrentam diariamente mudanças significativas e desafios que precisam de resposta 

rápida (Lourenço, 2001).  

A modelação de cadeias de abastecimento é referida na literatura desde há mais de 40 anos e divide-

se em modelos de planeamento estratégico, planeamento tático, planeamento operacional e por 

vezes modelos que integram mais do que um destes níveis de planeamento. Os modelos podem ser 

desenvolvidos de modo a representarem o sistema em estado estacionário ou dinâmico e ser 

determinísticos ou estocásticos (Shah, 2005).  

A literatura de design e planeamento da cadeia de abastecimento é muito vasta, como tal não se 

pretende fazer uma revisão exaustiva da literatura, mas referir alguns trabalhos recentes. Para uma 

revisão bibliográfica mais completa sobre o tema aconselha-se a leitura de alguns autores como 

Beamon (1998), Min e Zhou (2002) e Melo et al. (2009). No final desta secção a Tabela 8 resume os 

modelos estudados na literatura.   

3.3.1 Modelos de Planeamento Estratégico 

As decisões a tomar no planeamento estratégico consideram horizontes temporais superiores a um 

ano e requerem tanto informações aproximadas como informações agregadas. Este tipo de 

planeamento visa a determinar a quantidade, localização, capacidade, tipo de fábricas e armazéns, 

selecionar fornecedores e canais de distribuição a usar (Vidal & Goetschalckx, 1997) (Melo et al., 
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2009). Trata-se do nível de planeamento que maior efeito tem a longo prazo na eficiência da cadeia 

de abastecimento.  

De acordo com Shah (2005) os problemas de planeamento estratégico podem dividir-se em quatro 

grupos: 

Decisões de design ou de projeto – Definição do número de instalações de produção e 

armazenamento a abrir e onde as localizar; 

Decisões de mudança – Expansão, contração ou encerramento das atuais instalações da cadeia de 

abastecimento; 

Decisões de sourcing – Criação de uma base de fornecedores para cada instalação primária; 

Decisões estratégicas – Alocação de produção nas instalações de manufatura e alocação de clientes 

aos centros de distribuição.  

Existe uma vasta literatura sobre o problema de localização de instalações com uma variedade de 

modelos que investigam o problema através das seguintes perspetivas: instalações com ou sem 

restrições de capacidade, horizontes temporais de um único ou múltiplos períodos e com uma única 

instalação ou múltiplas em cada nível da cadeia de abastecimento (Hammami et al., 2009). Cardoso 

et al. (2013) desenvolveu um modelo estratégico de otimização para o design de uma cadeia de 

abastecimento com fluxos diretos e indiretos onde explorou a expansão da capacidade e links de 

transporte dinâmicos num contexto de procura incerta 

As decisões de mudança aplicam-se à restruturação de cadeias de abastecimento já existentes. 

Ferrio e Wassick (2008) apresentam uma abordagem para este tipo de estudos, o seu modelo 

consiste num modelo inteiro de programação linear aplicado a um único período para uma cadeia de 

abastecimento multiproduto com três níveis (fábricas, centros de distribuição e clientes). Os autores 

aplicaram o seu modelo a casos determinísticos e estocásticos com o objetivo de minimizar os custos 

totais da cadeia de abastecimento. 

De acordo com Yu et al. (2009), para uma boa gestão da cadeia de abastecimento, é necessária uma 

estratégia de sourcing eficiente de modo a combater uma procura incerta e estocástica. Os autores 

estudaram os impactos da escolha de um ou dois fornecedores numa cadeia de abastecimento de 

dois níveis com procura estocástica e sensível ao preço.  

As decisões estratégicas envolvem a alocação de um número de armazéns para satisfazer a procura 

dos clientes de diferentes produtos ou a alocação de um número de fábricas para abastecer esses 

armazéns e clientes. Pirkul e Jayaraman (1998) formularam o problema Capacitated Facility Location 

Problem (CFLP) como um modelo de programação linear inteira mista (PLIM, ou do Inglês Mixed 

Integer Linear Programming, MILP) e desenvolveram uma heurística baseada em relaxação 

Lagrangeana para a sua solução. O modelo caracterizava diversas fábricas, centros de distribuição e 
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múltiplos produtos, procurando localizar o número de instalações que minimizasse os custos 

operacionais totais da rede. 

Para além da minimização de custos um dos objetivos habituais dos modelos de planeamento 

estratégico é a maximização do lucro. Para tal é necessário que estes considerem os custos fixos e 

variáveis da produção e acondicionamento, o transporte, taxas, impostos, custos associados ao 

stock, e implicações regulatórias da rede toda. As taxas, impostos, stock e regulações variam de país 

para país e têm um impacto significativo na rentabilidade da cadeia de abastecimento global bem 

como afetam a estrutura fundamental da rede subjacente. Os impostos e taxas dependem do valor 

dos produtos que por sua vez depende da origem, produção, acondicionamento e transporte dos 

mesmos (Bassett & Gardner, 2010). 

Importa referir que os três níveis de planeamento não são totalmente independentes, há casos em 

que a separação do planeamento estratégico e projeto da cadeia de abastecimento do planeamento 

tático resulta em níveis operacionais ineficientes (Sousa et al., 2008). Um exemplo de um modelo de 

planeamento estratégico-tático é o modelo MILP que Basset e Gardner (2010) desenvolveram de 

modo a otimizar a rede da cadeia de abastecimento e as operações de produção e transporte de uma 

empresa de agroquímicos com o objetivo de maximizar os seus lucros.  

Amiri (2006) estudou um problema de distribuição de uma cadeia de abastecimento que pretendia de 

analisar possíveis localizações para fábricas e armazéns e determinar a melhor estratégia de 

distribuição de produtos. O autor desenvolveu um modelo matemático para o planeamento 

estratégico-tático que considera múltiplos níveis de capacidade para as fábricas e armazéns, para 

resolvê-lo utilizou uma solução heurística com base na relaxação Langrageana. 

3.3.2 Modelos de Planeamento Tático 

Os modelos de planeamento tático inserem-se num horizonte temporal a médio prazo, isto é inferior a 

um ano, por exemplo numa base mensal. O planeamento estratégico serve muitas vezes como input 

para este tipo de modelos que procuram melhorar a eficiência da utilização dos recursos da cadeia de 

abastecimento, como por exemplo, otimizar a quantidade de produção, determinar políticas de stocks, 

afetação de fluxos de produtos e otimizar a distribuição (An et al., 2011). 

McDonald e Karimi (1997) decompõem o processo de tomada de decisão do planeamento tático em 

dois níveis: a fase de manufatura e a fase logística. A fase de manufatura foca-se na alocação 

eficiente de capacidade de produção nas várias instalações de produção impostas pelo planeamento 

estratégico de forma a determinar as políticas operacionais ótimas. Por sua vez, na fase logística as 

atividades pós-produção como a satisfação da procura e gestão de stocks são consideradas de modo 

a satisfazer a procura dos clientes. 

Como exemplo de um modelo desenvolvido para a fase de planeamento de manufatura temos o 

trabalho de McDonald e Karimi (1997) que propõem um modelo multi-periodo onde a produção pode 
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ser efetuada em diferentes instalações, por vezes em diferentes continentes o que torna necessário a 

consideração dos fornecedores. O objetivo do modelo é a alocação das atividades de produção de 

modo a satisfazer a procura incerta do mercado global.  

Segundo Rushton et al. (2010) podemos dividir a fase logística em três grupos: 

Decisões de Transporte – Definição do tipo e quantidade de veículos necessários bem como o 

estabelecer de contratos e prazos de entrega; 

Decisões de Armazenamento – Decisões acerca do design e layout dos armazéns, definição do tipo 

de equipamentos de armazenamento e manuseamento a utilizar e principalmente definição de 

políticas de stock; 

Decisões de Informação – Seleção dos sistemas de informação a utilizar nas várias etapas da cadeia 

de abastecimento, definição de procedimentos de monitorização e documentação. 

Os autores Vidal e Goetschalckx (2001) estudaram um modelo que inclui preços de transferência e 

custos de alocação de transportes como variáveis de decisão. O modelo considera a seleção de 

modos de transporte com base nas expressões aproximadas dos custos associados ao stock gerados 

pela utilização de cada tipo de transporte.  

Os modelos de otimização de níveis de stock são os mais comuns no planeamento tático. Strack e 

Pochet (2010) analisam os resultados da integração das decisões de armazenamento e stock. Os 

autores propõem duas metodologias de resolução do seu modelo matemático para decisões a 

diferentes níveis e dão exemplos numéricos com dados reais para múltiplas situações alterando os 

custos e limites de capacidade de armazenamento. Estes concluem que os custos de 

armazenamento e stock diminuem substancialmente quando as restrições de capacidade de 

armazenamento são incluídas nas decisões de planeamento de stocks.  

Por sua vez, Guerrero et al. (2013) apresentam um modelo de simulação de um sistema de stocks 

para a University Medical Center em França com um armazém, utilizando procura estocástica, 

batching e uma política de stocks continua. O objetivo do modelo é a minimização do stock físico. De 

modo semelhante, Vicente (2015) construiu um modelo do tipo MILP para a gestão do stock que 

otimiza o fluxo de produtos numa cadeia de abastecimento com múltiplos produtos e num horizonte 

temporal multi-período.  

Muitos modelos integram a fase da produção e a fase logística, Bilgen e Günther (2010) propõem um 

modelo integrado de planeamento de produção e distribuição aplicado a uma empresa de sumos de 

fruta. Neste consideram diferentes modos de transporte, Full Truck Load (FTL) e Less than Truck 

Load (LTL), e descrevem um sistema de produção com base na abordagem block planning que 

estabelece padrões de produção cíclicos no que diz respeito a famílias de produtos.  
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Por fim, segundo Pinedo e Kreipl (2004) os resultados dos modelos de planeamento (tático) a médio 

prazo constituem os dados de entrada para o modelo operacional mais detalhado (curto prazo). 

3.3.3 Modelos de Planeamento Operacional  

Pinedo e Kreipl (2004) estudaram as diferenças entre o planeamento tático e o planeamento 

operacional em indústrias de produção continua e discreta. As principais diferenças entre estes dois 

tipos de planeamento estão relacionadas com o número de etapas da cadeia de abastecimento, o 

horizonte temporal e consequentemente o objetivo do modelo. O planeamento operacional 

habitualmente aborda uma única etapa da cadeia de abastecimento ou instalação e o seu foco 

contempla um curto período de tempo com informação detalhada. 

O escalonamento é um processo de tomada de decisão usada regularmente em várias indústrias de 

produção e serviços. Este processo otimiza um ou mais objetivos através da alocação de recursos a 

tarefas ao longo de um período de tempo definido. Os recursos podem ser desde máquinas numa 

oficina, pistas num aeroporto, trabalhadores numa obra, unidades de processamento em 

computação, entre outros. Cada tarefa pode ter um certo nível de prioridade, uma data de início mais 

cedo possível e uma data de entrega. Alguns dos objetivos típicos são a minimização do tempo de 

conclusão da última tarefa ou a minimização do número de tarefas completas após prazo previsto. O 

escalonamento também é importante na definição de transporte e distribuição e em outro tipo de 

indústrias de serviços. Dos vários tipos de problemas de escalonamento destacam-se os single 

machine models, os parallel machine models, problemas de flow shops, job shops e open shops 

(Pinedo, 2012).   

Cheng e Wang (2000) estudaram um problema de single machine scheduling no qual o tempo de 

processamento do job diminui com o efeito de aprendizagem. Este modelo poderia ser utilizado numa 

situação em que no início da produção a produtividade do operador é baixa porque este não está 

familiarizado com o procedimento utilizado para produzir os produtos. A sua produtividade irá 

aumentar, como efeito de aprendizagem o que resultará num decréscimo progressivo do tempo de 

processamento. O objetivo é minimizar a maximum lateness e o modelo foi resolvido recorrendo a 

heurísticas.   

Kim et al. (2002) utilizaram a meta heurística simulated annealing para minimizar total tardiness num 

problema de unrelated parallel machine scheduling considerando que o tempo de set-up está 

dependente da sequência.  

Almeder et al. (2008) estudaram um modelo de planeamento operacional em que criam um método 

iterativo utilizando modelos do tipo MILP e modelos de simulação para otimizar o agendamento de 

produção enquanto minimiza os níveis de stock na cadeia de abastecimento. Os seus modelos de 

simulação incorporam elementos estocásticos e o método utilizado permite resolver problemas 

maiores mais rapidamente do que utilizando unicamente modelos de MILP. 
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Um problema importante na gestão de cadeias de abastecimento é a coordenação dos fluxos de 

produtos entre localizações. Um problema típico envolve a distribuição de produtos localizados numa 

instalação central para instalações dispersas geograficamente ao mínimo custo. Por exemplo, a 

distribuição de produtos de um armazém central para vários retalhistas. Os problemas de 

escalonamento e definição de rotas de veículos, chamados de Vehicle Routing Problems (VRP) são 

problemas de planeamento operacional (Lourenço, 2001).  

Um exemplo desses modelos é o de Archetti et al. (2014) que estuda um VRP multi-período com 

prazos de entrega onde é necessário realizar entregas aos clientes entre a data de saída e a data de 

entrega. O objetivo do modelo é determinar as rotas diárias que minimizem os custos globais da 

distribuição, estes incluem o custo de transporte, custo associados ao stock e o custo da penalidade 

no caso de a entrega não ser efetuada no prazo de entrega.   

3.3.4 Modelos da Industria das Telecomunicações 

Segundo Agrell et al. (2004) as cadeias de abastecimento da indústria das telecomunicações 

geralmente envolvem vários tipos de players e distribuem diferentes outputs como produtos físicos, 

capacidade imaterial e instalações bem como serviços. Um dos principais elementos a considerar 

neste tipo de cadeias de abastecimento é a incerteza na procura e os curtos ciclos de vida dos 

produtos que dificultam a realização de previsões confiáveis. Outra característica distintiva é o uso 

extensivo de outsourcing.  

Segundo o que foi possível apurar pela autora, não são muitos os exemplos na literatura de 

modelação da cadeia de abastecimento em casos da indústria das telecomunicações. Agrell et al. 

(2004) estudaram o modelo de planeamento tático de uma cadeia de abastecimento com três níveis, 

incerteza na procura e assimetria na informação.O objetivo dos autores era abordar a partilha de 

informação na indústria das telecomunicações.  

Reiner (2005) utiliza um modelo de simulação discreta para avaliar melhorias ao processo de cadeia 

de abastecimento considerando o nível de serviço ao cliente. O autor ilustra a escolha de algumas 

medidas de desempenho e indicadores através do caso de estudo de um fabricante de produtos 

eletrónicos da indústria das telecomunicações, mais uma vez um modelo de planeamento tático.  

Neste sentido, a visão mais abrangente sobre modelação de cadeias de abastecimento descrita nas 

secções anteriores será essencial para utilizar como base a uma ferramenta de apoio ao 

planeamento na PT. 

 

 



30 
 

3.3.5 Sumário dos Modelos de Planeamento 

Esta secção visa ao resumo da modelação e planeamento de cadeias de abastecimento, 

comparando os estudos previamente apresentados.  

Na gestão de cadeias de abastecimento o planeamento é feito de acordo com uma certa hierarquia 

que reflete os diferentes horizontes temporais. Estes são classificados como estratégico, tático e 

operacional as suas principais caracteristicas são apresentadas na Tabela 7. 

Tabela 7 – Principais características dos três níveis de planeamento de cadeias de abastecimento  
(Christopher, 2013). 

Estratégico 
• Horizonte de medio a longo prazo [ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑎 𝑐𝑖𝑛𝑐𝑜 𝑎𝑛𝑜𝑠 (𝑚𝑎𝑖𝑠)]; 

• Decisões globais e estruturais;  

• Trade-offs entre funções da empresa e outras organizações; 

• Decisões acerca de políticas transformadas num plano estratégico. 

Tático 

• Horizonte curto a médio prazo [𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑖𝑠 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑎 𝑢𝑚 𝑎𝑛𝑜 (𝑚𝑎𝑖𝑠)]; 

• Decisões acerca dos subsistemas da cadeia de abastecimento; 

• O detalhe do planeamento estratégico é transformado num plano operacional. 

Operacional 

• Horizonte temporal curto [𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑜𝑢 𝑑𝑖𝑎𝑠]; 

• Controlo das operações de acordo com normas e regras;  

• Implementação do plano operacional.  

 

Existe sobreposição entre as principais etapas de planeamento, isto é, alguns factores do 

planeamento podem ser abordados em etapas diferentes da hierarquia de planeamento. Por 

exemplo, a escolha de modo de transporte pode inicialmente ser uma decisão estratégica escolhendo 

o tipo de transporte aéreo, marítimo ou terrestre e subsequentemente tática envolvendo a decisão em 

relação ao tipo de veículo, quantidade e capacidade. Mais tarde tratar-se-à ainda de um estratégia 

operacional quando surgir a necessidade de planear as rotas de distribuição. 

Adaptando as categorias propostas por Beamon (1998), os modelos identificados neste capítulo 

serão categorizados de acordo com as suas medidas de performance e as variáveis de decisão 

associadas na Tabela 8. Para cada um dos modelos estudados, a Tabela 8 ilustra: (1) o tipo de 

metodologia de modelação utilizada, (2) a(s) medida(s) de performance utilizada(s), (3) A variável de 

decisão utilizada para otimizar a variável de performance associada. Desta tabela é possível retirar 

algumas conclusões acerca dos diferentes modelos. 

Verifica-se que num nivel de planeamento tático os custos e o lucro são a medida de performance 

mais usual, e que as váriaveis de decisão preocupam-se principalmente com a integração do 
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planeamento da produção e distrbuição e com o nivel de stock. Os modelos de planeamento tático 

estudados são maioritariamente modelos estocásticos. 

 Já nos modelos de planeamento estratégico as decisões de sourcing e a integração com os 

armazéns e níveis de stock tem ganho importância. Uma vez que o lucro é intimamente influenciado 

pelos custos estes são quase sempre considerados como uma medida de performance. As variaveis 

de decisão utilizadas para otimizar a esta variavel de performance são o planeamento da produção e 

distribuição e o nivel de stock. Para este nivel de planeamento são utilizados maioritariamente 

modelos deterministicos. Note-se ainda que quando integrados os níveis estratégico e tático os 

modelos determinísticos predominam. 

Os modelos de planeamento operacional são mais específicos e como tal as variáveis de decisão são 

mais variadas. As medidas de desempenho utilizadas são habitualmente o lucro/custo tal como nos 

niveis de planeamento anteriores, também muito utilizado e exclusivo a este nivel de planeamento é o 

tempo de execução de determinada(s) tarefa(s). 

Os modelos abordados neste estudo são apenas uma amostragem de todos os tipos de modelo que 

existem na literatura e que podem ser considerados. Muitas vezes os modelos estratégicos utilizam 

como variavel de performance a flexibilidade ou num modelo de planeamento tático a resposta à 

procura. Para além das variaveis de decisão apresentadas podem existir muitas mais dependendo do 

caso de estudo, por exemplo, a afetação fisica de recursos ou o dimensionamento.  

Para os casos incluidos na Tabela 8, a abordagem à modelação é impulsionada pelo objetivo do 

estudo. Existem quatro categorias possiveis: (1) Modelos deterministicos e analiticos em que as 

variaveis são conhecidas e especificadas, (2) Modelos estocásticos e onde pelo menos uma das 

variaveis é desconhecida e assume-se que os parâmetros seguem determinada distribuição 

probabilistica, (3) Modelos economicos e (4) Modelos de simulação.  Neste estudo abordam-se 

apenas modelos deterministicos, estocásticos ou de simulação como é possivel verificar na Tabela 8. 

 

3.4 Considerações para o planeamento tático  

Com base no contexto apresentado no capítulo 2 e através da secção 3.3 é possível concluir que o 

problema em estudo se integra no tipo de problemas de planeamento tático. Trata-se de planeamento 

num horizonte temporal médio que integra diferentes atividades da cadeia de abastecimento como a 

aquisição, gestão e distribuição de stocks. A estrutura física da cadeia de abastecimento será 

utilizada como input para o modelo a construir. O objetivo será determinar os níveis de stock médios 

a manter nas diferentes entidades, de modo a melhorar os níveis de cobertura da empresa. 

Nesta secção pretende-se abordar os temas da gestão de stocks e custos operacionais que são de 

particular importância para o planeamento tático e consequentemente para o trabalho futuro.  
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Tabela 8 – Artigos científicos de modelos de planeamento utilizados na literatura. 

   Modelo Medida de Desempenho Variáveis de Decisão 
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Estratégico 

Cardoso et al. (2013) CA Europeia X X   X   X   X X  

Yu et al. (2009) N/A  X   X        X 

Ferrio & Wassick (2008) Química   X X    X    X  

Pirkul & Jayaraman (2010) N/A X   X    X  X    

Estr.+Tático 
Basset & Gardner (2010) Agroquímica X    X   X  X  X  

Amiri (2006) N/A X   X      X X   

Tático 

Vicente (2015) Empresa portuguesa X X  X      X  X  

Guerrero et al. (2013) Saúde  X  X     X     

Strack & Pochet (2010) N/A X   X     X     

Bilgen & Günther (2010) Bens de consumo  X  X    X  X  X  

Reiner (2005) Telecomunicações   X    X X      

Agrell et al. (2004) Telecomunicações  X   X        X 

Vidal e Goetschalckx (2001) N/A  X   X     X    

McDonald e Karimi (1997b) N/A X    X   X X   X  

Operacional 

Archetti et al. (2014) N/A X   X      X    

Almeder et al. (2008) N/A X  X X    X    X  

Kim et al. (2002) N/A  X    X  X      

Cheng & Wang (2000) N/A  X    X  X      
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3.4.1 Gestão de Stocks 

Atualmente o stock é utilizado pela maioria das empresas como um buffer entre processos de modo a 

equilibrar variações entre a procura e a oferta e lidar com as incertezas presentes no sistema. Com 

mercados voláteis que criam procura estocástica e processos de manufatura que requerem 

economias de escala, o stock pode ser visto como uma forma de contrabalançar estes objetivos 

conflituosos (Andersson et al., 2010). Segundo Wild (2002) gestão de stocks é a atividade que 

organiza a disponibilidade de stock para os clientes. É a atividade que coordena as funções de 

aquisição, manufatura e distribuição de modo a satisfazer as necessidades do mercado a custos 

mínimos.  

Os princípios de gestão de cadeias de abastecimento ditam que as empresas atualmente procuram 

atingir níveis de produção e distribuição de grandes volumes utilizando quantidades de stock mínimas 

dispersas pela cadeia logística e que devem ser entregues aos clientes em pouco tempo. Para além 

disso, quando se trata de produtos tecnológicos, com rápidos desenvolvimentos na indústria, manter 

níveis de stock elevados implica um risco financeiro devido aos seus curtos ciclos de vida (van den 

Berg & Zijm, 1999). 

Cabe aos gestores responsáveis pelo stock decidir que produtos e que quantidade de cada é 

necessário manter nos seus armazéns. Segundo Jacobs e Chase (2008) existem diferentes políticas 

de stock, nomeadamente a política de revisão periódica e a política de revisão continua. A primeira 

dita que os níveis de stock serão verificados a cada período de tempo fixo e que a decisão de 

encomenda será feita de modo a atingir um limite superior de stock (order up tp level). Na política de 

revisão contínua, como o nome indica, o stock é monitorizado continuamente e é feita uma 

encomenda de quantidade Q pré-definida quando o nível de stock atinge o ponto de reabastecimento.  

Estas políticas de stock básicas podem ser adaptadas (Strack & Pochet, 2010). O trabalho de Roni et 

al. (2013) é exemplo disso, o autor utiliza técnicas de level crossing theory (LCT) e um modelo do tipo 

MILP para obter a política de stock ótima para casos de procura regular e picos de procura. Este 

modelo é particularmente útil quando se trata de logística de ajuda humanitária. Os resultados do 

modelo de procura estocástica indicam um modelo de revisão contínua com dois pontos de 

encomenda, um regular e um de emergência e quantidades de encomendas regular.  

De acordo com Bijvank e Vis (2011) a maioria dos modelos de gestão de stock peca por assumir que 

quando a procura excede a oferta essas encomendas se transformam em backorder ao invés de 

considerar vendas perdidas. Gruen et al. (2002), citado por Bijvank e Vis (2011), afirma que apenas 

15% dos clientes esperarão que o produto volte a estar disponível para efetuar a compra, enquanto 

85% comprarão outro produto semelhante (45%), visitarão outra loja (31%) ou irão desistir da compra 

(9%). O modelo desenvolvido por Vicente (2015) mencionado na secção 3.3.2 considera alguns 

elementos mais realísticos do que os habituais modelos de gestão de stock determinísticos, é o caso 

das vendas perdidas que o autor conclui ter particular impacto nos custos dos modelos de gestão de 

stocks com base em políticas de revisão periódica.   
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3.4.2 Custos Operacionais 

Se a logística acrescenta valor, por via da gestão da mesma, é quase inevitável a geração de custos 

na sua operacionalização. Contudo se o acréscimo de valor se refletir em proveitos crescentes e 

superiores aos custos incorridos com o sistema logístico de serviços este está, pelo menos no que 

respeita aos custos, minimamente otimizado (Carvalho, 2004).     

Apesar dos custos logísticos variarem conforme a empresa e indústria, como um todo estima-se que 

estes representem perto de 10% do produto interno bruto nos Estados Unidos da América e que 

noutros países se encontrem custos de magnitude semelhante (Christopher, 2013).  

Rushton et al. (2010) segmenta os principais custos associados à gestão cadeia de abastecimento da 

seguinte forma:  

Custos de produção – Variam de acordo com o processo produtivo ou sistema utilizado e o tipo de 

produto a ser fabricado. Dependem do tipo de política de produção utilizada, isto é, produção make-

to-stock ou make-to-order, e da utilização de economias de escala; 

Custos de empacotamento – Custos associados ao trade-off entre o tipo de embalagem e os custos 

de manuseamento e transporte; 

Custos com sistemas de informação – Estes custos são bastante abrangentes e contemplam desde o 

sistema utilizado para o recebimento de encomendas à gestão de sistemas de informação (WMS, 

SAP, etc.); 

Custos de perda de vendas – Custo associado ao incumprimento de encomendas; 

Custos de Stocks – Estes custos abrangem desde o custo do capital da empresa em stock a custos 

de obsolescência, etc; 

Custos de transporte – Variam com número de localizações de instalações na estrutura da cadeia de 

abastecimento e com o tipo de veiculo utilizado; 

Custos de armazém – Variam de acordo com o tipo de equipamentos para manuseamento e 

armazenamento, com o volume e rotatividade dos produtos.  

No caso de estudo da PT os custos mais relevantes a incluir no modelo de planeamento tático a 

desenvolver na futura dissertação são os custos associados aos stocks, custos de transporte e os 

custos de armazém. Os custos de stock deverão abranger desde o custo de encomenda, ao valor do 

stock e custo de obsolescência. Os custos de armazém a considerar estarão relacionados com as 

tarifas pagas às empresas de outsourcing. Deverão também ser incluídos todos os custos de 

transporte relacionados com os canais de distribuição a estudar, de uma forma geral para a PT estes 

são dependentes da zona do país, peso transportado e da transportadora utilizada. 
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3.5 Métodos de Resolução 

Uma vez que a futura dissertação visa o desenvolvimento e aplicação de um modelo matemático para 

estudar o problema apresentado no capítulo 2, torna-se necessário estabelecer o método de 

resolução que mais se adequa. São apresentadas de seguidas as técnicas, mais utilizadas, na 

resolução de modelos de planeamento de cadeias de abastecimento.  

3.5.1 Métodos de Otimização  

Hillier e Lieberman (2001) descrevem modelos matemáticos de otimização como sistemas de 

equações e expressões matemáticas relacionadas que descrevem a essência do problema de 

negócio em estudo. Estes são constituídos por três principais componentes: 

Variáveis de decisão – decisões quantificáveis cujos valores serão determinados na resolução do 

modelo (output do modelo); 

Função objetivo – medida de desempenho apropriada e expressa como função matemática das 

variáveis de decisão; 

Restrições – restrições a que os valores a atribuir às variáveis de decisão estejam sujeitas, expressas 

matematicamente por equações ou desigualdades.  

O modelo pode então ser resolvido com o objetivo de maximizar ou minimizar o valor das variáveis de 

decisão e consequentemente o valor da função objetivo. Na maioria dos casos, como é visível na 

Tabela 8 da secção 3.3, o objetivo destes tipos de modelo é minimizar custos ou maximizar o lucro.  

Uma das desvantagens associada aos métodos de otimização está relacionada com a necessidade 

elevada de recursos computacionais para a sua resolução. Esta desvantagem é bastante significativa 

uma vez que os modelos relacionados com problemas da cadeia de abastecimento abordam cada 

vez sistemas mais extensos e mais complexos. Por vezes a complexidade dos modelos resulta na 

incapacidade de sua resolução em tempo útil para auxiliar a tomada de decisões (Lourenço, 2001). 

3.5.2 Métodos Heurísticos  

De acordo com Lourenço (2001) os algoritmos heurísticos são métodos de resolução que não 

garantem uma solução ótima, mas que em geral chegam a uma solução com um bom nível de 

desempenho em termos de qualidade e convergência. 

Estes métodos são normalmente utilizados quando o tempo ou custo requerido para encontrar a 

solução ótima de um modelo adequado ao problema é elevado. Nos últimos anos, têm sido feitos 

grandes progressos no desenvolvimento de procedimentos heurísticos eficientes e eficazes, com 

particular distinção para as metaheurísticas. Dos vários tipos de metaheurísticas, alguns dos mais 

conhecidos são (Hillier & Lieberman, 2001): 
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Pesquisa Tabu – Método iterativo e de procura local capaz de contornar o problema das soluções 

locais com vista à obtenção da solução global e não apenas local através do uso de estruturas de 

memória. O método de procura tabu pesquisa uma nova solução na vizinhança da atual solução. 

Arrefecimento Simulado – Este método conduz a pesquisa utilizando uma analogia à termodinâmica. 

O algoritmo de arrefecimento simulado substitui a solução atual por uma solução na sua vizinhança 

no espaço de soluções, escolhida de acordo com uma função objetivo e com uma variável. Quanto 

maior a variável, maior a componente aleatória que será incluída na próxima solução escolhida. 

Algoritmos Genéticos – O conceito base deste algoritmo é a sobrevivência do mais apto através da 

seleção natural. Nestes algoritmos uma população de soluções candidatas a um problema de 

otimização é evoluído em direção a soluções mais adequadas. Cada solução candidata tem um 

conjunto de propriedades que podem ser alteradas.  

3.5.3 Métodos de Simulação 

Os métodos de simulação são bastante utilizados para estudar sistemas de cadeias de 

abastecimento porque permitem representar várias características realistas e obter modelos precisos 

e detalhados. Consequentemente o desenvolvimento de modelos de simulação para ajudar a 

compreensão de problemas com as cadeias de abastecimento tem vindo a ganhar importância nos 

últimos anos (Biswas & Narahari, 2003). 

Zheng et al. (2008) afirmam que o primeiro passo para a resolução de um modelo através da 

simulação passa por escolher uma das três abordagens habitualmente utilizadas: 

Escalonamento de eventos – esta abordagem expressa todos os eventos que foram agendados e é 

particularmente adequada para um modelo de simulação determinístico, sem acontecimentos 

aleatórios, uma vez que requer que todos os eventos sejam conhecidos a priori. Se for necessário 

simular eventos aleatórios utilizar-se-á uma distribuição estatística.  

Process interaction – Define-se como processo uma “lista” que inclui eventos, atividades e toda a 

informação relacionada com os mesmos, como por exemplo, atrasos ou ciclos de vida. Quando uma 

entidade requer um ou mais recursos limitados para executar uma atividade, mecanismos de 

interação controlarão estes recursos.  

Activity scanning – Esta abordagem foca-se nas condições de execução das atividades. Todas as 

atividades são examinadas e é verificado se estão asseguradas as condições para a sua execução 

num curto período de tempo.  

As limitações relacionadas com os modelos de simulação devem-se ao facto de estes apenas 

representarem um sistema com uma configuração específica. Os modelos de simulação podem, no 

entanto ser muito úteis para auxiliar na estimativa de custos associados a uma configuração particular 

de uma operação (Lourenço, 2001). Hillier e Lieberman (2001) acrescentam ainda que a simulação é 
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uma técnica imprecisa que fornece apenas estimativas estatísticas invés de resultados exatos, e que 

compara alternativas ao invés de gerar uma solução ótima. 

Além disso, as técnicas de simulação apenas geram informação numérica acerca da performance de 

um sistema como tal não fornecem qualquer introspeção adicional sobre relações causa-efeito no 

sistema para além das possíveis deduções dos valores numéricos. Deste modo, é bastante 

dispendioso conduzir uma análise de sensibilidade de valores de parâmetros assumidos no modelo. 

A única forma de o fazer é conduzir uma nova simulação com diferentes valores o que poderá trazer 

pouca informação a um custo relativamente elevado. 

Existem na literatura alguns modelos que combinam métodos de otimização e métodos de simulação 

de modo a tirar partido das vantagens da otimização (solução exata) e da simulação (não-

linearidades, características estocásticas, estruturas complexas).     

3.6 Conclusão 

Este capítulo foi dedicado à revisão dos principais conceitos envolvidos no planeamento de cadeias 

de abastecimento, com particular ênfase ao planeamento estratégico, tático e operacional e aos 

modelos, métodos de resolução e resultados desenvolvidos por investigadores sobre estes temas. 

Este capítulo de Estado da Arte é essencial para a compreensão do que existe na literatura 

relacionado com o caso de estudo da PT.  

Considerando especificamente o problema de distribuição de stocks, diferentes pressupostos e 

objetivos são considerados nesta fase de planeamento tático. Assim, diferentes variantes do 

problema são abordados na literatura.  

Apesar de existirem modelos genéricos a este nível, a natureza e especificidade do problema em 

estudo por se tratar de produtos tecnológicos e do papel dos vários intervenientes na cadeia de 

abastecimento, bem como o tipo de solução pretendida, faz com que o desenvolvimento de um 

modelo próprio, ainda que com influências da literatura estudada seja o mais correto.  

Por fim, conclui-se que o uso de metodologias de otimização (métodos exatos) para resolver o 

modelo matemático seja o mais adequado de modo a garantir as soluções ótimas desejadas, pelo 

menos numa fase em que se pretende averiguar a adequação de uma ferramenta de apoio à decisão 

mais sistemática e que represente as diferentes características do caso da PT. 
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Capítulo 4 – Definição do Modelo Matemático 

4.1 Introdução 

Com o objetivo de apoiar o processo de tomada de decisão por parte dos diretores de Planeamento 

Logístico, e de modo a otimizar a distribuição de stocks, será criado um modelo de programação 

linear inteira mista (usando a terminologia inglesa – Mixe Integer Linear Programming ou MILP). Este 

modelo deverá otimizar os processos de distribuição de stocks do CL para os canais de distribuição 

mencionados na secção 2.2.3 e entre eles (transhipping). Será avaliado o cenário atual da PT em que 

a distribuição é feita de 15 em 15 dias e com um stock de segurança de 2 meses de procura prevista 

e serão criados novos cenários cuja avaliação possa permitir à empresa reduzir os custos 

operacionais.  

Recordando as principais conclusões do capítulo do Estado da Arte, importa referir que o modelo de 

otimização será baseado no trabalho de Vicente (2015).  

Este capítulo encontra-se estruturado da seguinte maneira, na secção seguinte é descrito o modelo 

conceptual, a secção 4.3 tem como objetivo caracterizar os dados disponíveis para definir o problema 

em estudo e a secção 4.4 que apresenta a formulação matemática do modelo. A secção 4.5 

apresenta as alterações feitas à formulação da secção 4.4 para adaptar o modelo aos diferentes 

cenários a analisar no capítulo 5. Por fim a secção 4.6 resume as principais conclusões deste 

capítulo.  

4.2 Descrição do Modelo Conceptual  

Nesta secção apresenta-se uma breve descrição do modelo conceptual desenvolvido para otimizar o 

processo de distribuição de materiais de rede (homenetworking e infraestrutura) a jusante do CL na 

cadeia de abastecimento da PT. As interações entre decisões, restrições e objetivos do problema 

encontram-se ilustrados neste modelo. 

O modelo considera a estrutura de distribuição da cadeia de abastecimento da PT. Esta compreende 

múltiplos armazéns, para onde múltiplos produtos são distribuídos ao longo de um horizonte temporal 

especificado. A estrutura assume que os armazéns secundários reabastecem o seu stock através do 

centro logístico e que existe procura de consumidores finais nestes mesmos armazéns. A procura em 

cada armazém é independente da procura nos restantes.  
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Os armazéns secundários representam os armazéns das várias entidades da cadeia de 

abastecimento, nomeadamente: 

 DOI - Direção de Operações Internas; 

 DON-A – Direção Operacional de Negócios Açores; 

 DON-M – Direção Operacional de Negócios Madeira; 

 SP – Service Providers. 

São incluídos vários tipos de custos. Estes estão relacionados com o processo de encomenda, custo 

de posse de stock em armazém, transporte e transhipping. Existe um custo fixo associado a cada 

encomenda feita por um armazém secundário e um custo variável relacionado com a preparação da 

expedição no CL que depende do volume encomendado. Os custos de posse estão definidos por 

unidade armazenada e por período de tempo em cada armazém secundário. Os custos de transporte 

são considerados conforme o destino seja em Portugal Continental, Açores ou Madeira e por tipo de 

material e o seu peso. Os custos de transhipping representam o custo de transportar stock entre duas 

localizações pertencentes ao mesmo nível da cadeia de abastecimento.  

Por conseguinte, é importante representar eficazmente e otimizar o fluxo de produtos entre as 

entidades presentes na cadeia de abastecimento de forma a minimizar os custos da operação da PT 

representados no modelo. A decisão relevante que será modelada é a determinação da quantidade 

expedida para os armazéns secundários por período de tempo que minimize os custos totais do 

sistema.  

4.3 Caracterização do Problema 

Os dados necessários para a definição do problema são os seguintes: 

 O horizonte temporal de planeamento subdivido numa escala temporal discreta; 

 O número de armazéns secundários de cada entidade; 

 O número de produtos; 

 O stock inicial de cada produto em cada armazém secundário; 

 A procura de cada produto em cada armazém secundário a cada período de tempo; 

 As capacidades de armazenamento em cada armazém secundário; 

 A capacidade de transporte entre cada entidade; 

 O stock de segurança de cada produto em cada armazém secundário e no CL em cada 

período de tempo; 

 O custo de encomenda por cada produto nos armazéns secundários (fixo e variável); 

 O custo de posse unitário por período de tempo e por produto no CL e nos armazéns 

secundários; 

 O custo de transporte e transhipping por produto. 
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De forma a determinar: 

 O perfil de stock de cada produto ao longo do horizonte temporal num dado armazém 

secundário; 

 Os fluxos de produtos ao longo dos níveis de distribuição da cadeia de abastecimento por 

período de tempo. Estes envolvem as quantidades expedidas entre entidades a diferentes 

níveis da cadeia de abastecimento e as quantidades de transhipping entre entidades do 

mesmo nível da cadeia de abastecimento; 

Com o objetivo de minimizar os custos totais do sistema ao longo do horizonte temporal considerado. 

Na secção 4.4 será apresentada a formulação matemática proposta para o problema. 

4.4 Modelo Matemático 

O problema da gestão de stocks e distribuição pela cadeia de abastecimento apresentado é 

formulado como um modelo MILP. O objetivo é minimizar os custos totais do sistema durante o 

horizonte temporal em estudo. O modelo MILP considera o tempo através de uma escala temporal 

discreta, onde os intervalos de tempo têm a mesma duração. 

De forma a introduzir o modelo matemático que descreve o caso de estudo a secção 4.4.1 apresenta 

as adaptações feitas ao modelo original de Vicente (2015). A secção seguinte apresenta os índices, 

conjuntos, parâmetros e variáveis (Não-negativas continuas e binárias) utilizadas na formulação do 

modelo. 

4.4.1 Adaptações do Modelo Original 

Para a presente dissertação foi necessário fazer algumas adaptações do modelo de Vicente (2015). 

Em primeiro lugar, não foi incluído no modelo o custo de perda de venda. Esta decisão foi tomada em 

conjunto com os responsáveis pelo departamento de planeamento logístico devido ao facto de se 

tratar de uma empresa na indústria de serviços. 

Em segundo lugar, de forma a representar a atual situação da empresa considerou-se uma escala 

temporal de 15 dias (2 semanas) com um horizonte temporal de um ano (ver secção 2.2.6). Como tal, 

não foi considerado o conceito de lead time no modelo uma vez que o transporte entre duas 

entidades situadas em Portugal Continental é de 24h e que a expedição de Portugal Continental para 

os arquipélagos dos Açores e da Madeira é de uma semana. Consequentemente, também não será 

representativo o custo de posse em transporte, pelo que não será modelado.  

Uma das entidades presentes no modelo de Vicente (2015), nomeadamente os revendedores, foi 

retirada do modelo uma vez que estes não existem na cadeia de abastecimento em estudo e que a 

sua inclusão não representaria a realidade do problema em estudo. Além disso, a procura nos elos 

finais da cadeia é conhecida nos armazéns secundários onde são recebidas as notas de serviço. 
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Não foi imposto um limite mínimo de transporte de encomendas uma vez que este não existe no 

contracto que a PT tem com as transportadoras contratualizadas. Ao contrário do modelo original, o 

limite máximo de transporte está relacionado apenas com o valor do stock a ser transportado. Esta 

alteração também está relacionada com o tipo de contracto que a PT tem com as transportadoras 

contratualizadas que não limita a quantidade de produtos transportada mas que acresce o valor pago 

pela empresa a partir de certo valor de mercadoria transportado.  

Também foram feitas alterações aos parâmetros. No modelo proposto nesta dissertação a 

capacidade de armazenamento nos armazéns secundários não é dependente do tempo uma vez que 

se tratam de espaços utilizados apenas para esse propósito e que o tempo de permanência do stock 

nestes armazéns antes da distribuição pelas equipas técnicas é curta.  

Para além disso, o custo de transhipping é considerado igual ao custo de transporte e foi adicionado 

um custo de encomenda variável com a quantidade expedida de forma a retratar os custos com 

operadores logísticos na distribuição, i.e. custo de preparação de encomendas. 

Por fim, para demonstrar de forma mais realista o problema da PT o stock de segurança define-se 

como sendo dependente dos consumos previstos das 8 semanas seguintes (ver secção 2.2.6).  

4.4.2 Formulação Matemática 

Índices 

Para estabelecer os conjuntos compreendidos na formulação é necessário definir primeiro os 
seguintes índices:   

i – produtos; 

j, k – entidades; 

t – período temporal. 

Conjuntos 

Os seguintes conjuntos incluídos na formulação matemática desempenham um papel fundamental na 

definição da operação do sistema (incluem os produtos, as entidades da cadeia de abastecimento e o 

horizonte temporal): 

𝑖 ∈ 𝑃 =  {1,2, … , 𝑁𝑃} – Conjunto de produtos incluidos no modelo da cadeia de abastecimento; 

𝑗, 𝑘 ∈ 𝐶 = {0,1,2, … , 𝑁𝑊} – Conjuntos de nós da cadeia de abastecimento; 

𝑡 ∈  𝑇 = {1,2, … , 𝑁𝑇} – Conjunto dos periodos temporais contemplados no modelo; 

𝑊 =  {1,2, … , 𝑁𝑊} , 𝑊 ⊂ 𝐶  - Conjunto dos armazéns secundários; 
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𝑊0 =  {0},  𝑊0 ⊂ 𝐶  - Centro logístico; 

𝐶 = 𝑊0 ∪ 𝑊  

Parâmetros 

BGM – número elevado positivo; 

CDi,k,t – procura do cliente do produto i no nó 𝑘 ∈  𝑊  no período de tempo t [𝑆𝐾𝑈]; 

ECij – custo de preparação da expedição do produto i para o nó j ∈ 𝑊 [€
𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎⁄ ]; 

HOCi,j,t – custo de posse unitário do produto i no nó 𝑗 ∈  𝐼 no período de tempo t 

[€
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠. 𝑈𝑁 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜⁄ ]; 

HTCWi – valor monetário do produto i [€]; 

It0i,j – nível de stock inicial do produto i no nó j ∈ 𝐼 [𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠]; 

OCi,j – custo de encomenda do produto i no nó j ∈ 𝑊 (independente da quantidade de produto) [€]; 

SSi,j,t – stock de segurança do produto i na entidade j no período t [𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠]; 

STCj – capacidade de armazenamento no nó j ∈ 𝐼 [𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠];  

TRACMAX – capacidade de transporte máxima [€]; 

TRCWi,j,k – custo de transporte (e transhipment) unitário do produto i do centro logístico j ∈ 𝑊0 para 

um armazém secundário k ∈ 𝑊 [€]. 

Variáveis binárias 

A formulação do modelo compreende a seguinte variável binária: 

BV1i,j,t  – igual a 1 quando é feita a encomenda do produto i no nó j ∈ 𝑊 no período de tempo t; 0 caso 

contrário. 

Variáveis não-negativas e contínuas 

A formulação do modelo compreende as seguintes variáveis não-negativas e contínuas: 

FIi,j,t  –  Stock de produto i no nó j ∈ 𝐼 no período t; 

SQi,j,k,t – Quantidade expedida de produto i do nó j ∈ 𝑗 para o nó k ∈ 𝑊 durante o período de tempo t. 

Função objetivo 



43 
 

O modelo pretende minimizar o custo total do sistema, isto é, minimizar o resultado da seguinte 

função objetivo: 

Min Z =  

∑ ∑ ∑ 𝑂𝐶𝑖,𝑗

𝑡 ∈𝑇

× 𝐵𝑉1𝑖,𝑗,𝑡 + 

𝑗 ∈𝑊𝑖∈𝑃

∑ ∑ ∑ 𝐻𝑂𝐶𝑖,𝑗

𝑡 ∈𝑇

× 𝐹𝐼𝑖,𝑗,𝑡

𝑗 ∈𝐼𝑖∈𝑃

+ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑆𝑄𝑖,𝑗,𝑘,𝑡  × (𝑇𝑅𝐶𝑊𝑖,𝑗,𝑘 + 𝐸𝐶𝑖𝑗)

𝑡 ∈𝑇𝑘 ∈𝑊

 

𝑗 ∈ 𝑊𝑖∈𝑃

 

(4.1) 

O primeiro termo da função objetivo é o custo de encomenda. O segundo termo expressa o custo de 

posse nos dois níveis da cadeia de abastecimento, centro logístico e armazéns secundários. Por fim, 

o terceiro termo expressa o custo de transporte e preparação da expedição. 

Restrições 

O modelo desenvolvido tem diferentes tipos de restrições. Estas encontram-se categorizadas em 

restrições de stock, restrições de expedição, capacidade de armazenamento, capacidade de 

transporte, política de stock de segurança e restrições de definição do domínio das variáveis. 

Restrições de Stock 

Foram definidas restrições de stock para os armazéns secundários, considerando todos os inputs e 

outputs por período temporal. 

𝐹𝐼𝑖,𝑗,𝑡 =  𝐼𝑡𝑜𝑖,𝑗 + 𝑆𝑄𝑖,0,𝑗,𝑡 −  𝐶𝐷𝑖,𝑗,𝑡 −  ∑ 𝑆𝑄𝑖,𝑗,𝑘,𝑡 + 

𝑘 ∈𝑊Λ𝑘≠𝑗

∑ 𝑆𝑄𝑖,𝑘,𝑗,𝑡

𝑘∈𝑊Λ𝑘≠𝑗

 

        𝑖 ∈  𝑃, 𝑗 ∈  𝑊 , 𝑡 = 1 

 

(4.2) 

𝐹𝐼𝑖,𝑗,𝑡 =  𝐹𝐼𝑖,𝑗,𝑡−1 + 𝑆𝑄𝑖,0,𝑗,𝑡 −  𝐶𝐷𝑖,𝑗,𝑡 − ∑ 𝑆𝑄𝑖,𝑗,𝑘,𝑡 + 

𝑘 ∈𝑊Λ𝑘≠𝑗

∑ 𝑆𝑄𝑖,𝑘,𝑗,𝑡

𝑘∈𝑊Λ𝑘≠𝑗

   

 𝑖 ∈  𝑃, 𝑗 ∈ 𝑊 , 𝑡 ∈ 𝑇 \{1} 

(4.3) 

 

A quantidade de stock que dá entrada nos armazéns secundários é igual à quantidade expedida do 

armazém central para o armazém secundário (𝑆𝑄
𝑖,0,𝑗,𝑡 

) mais a quantidade de stock que advém de 

transhipping de outro armazém secundário (𝑆𝑄
𝑖,𝑗,𝑘,𝑡

). A quantidade total de stock que sai do armazém 

é igual à procura no período de tempo t (𝐶𝐷𝑖,𝑗,𝑡) mais a quantidade expedida em transhipping para 

outro armazém secundário (𝑆𝑄
𝑖,𝑗,𝑘,𝑡

). Para o período de tempo inicial t=1, o stock de produto i no final 

deste período temporal (𝐹𝐼𝑖,𝑗,𝑡) num armazém secundário é dado pela restrição (4.2) que considera o 
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stock inicial presente em cada armazém 𝐼𝑡𝑜𝑖𝑗. Para os restantes períodos de tempo, deverá utilizar-se 

a restrição (4.3). 

Restrições de Expedição 

Uma vez que o transporte ocorre apenas após ter sido feita uma encomenda de um nó-destino a um 

nó-fornecedor, assume-se que é incurso um custo fixo de encomenda sempre que o transporte 

ocorre. Desta forma, a restrição (4.4) implica que se a quantidade transportada for diferente de zero a 

variável binária BV1ikt é igual a um. Esta variável binária controla o custo de encomenda fixo. 

𝑆𝑄𝑖,0,𝑗,𝑡 +  ∑ 𝑆𝑄𝑖,𝑘,𝑗,𝑡 ≤ 𝐵𝐺𝑀 × 𝐵𝑉1𝑖,𝑗,𝑡

𝑘∈𝑊Λ 𝑘 ≠𝑗

 ,   𝑖 ∈ 𝑃, 𝑗 ∈ 𝑊 , 𝑡 ∈ 𝑇  
(4.4) 

O lado esquerdo da restrição representa a quantidade recebida por um armazém secundário pelo 

centro logístico (primeiro membro, 𝑆𝑄
𝑖,0,𝑗,𝑡

) ou por qualquer outro armazém secundário (segundo 

membro, 𝑆𝑄
𝑖,𝑘,𝑗,𝑡 

). De notar que a soma dos dois termos do lado esquerdo corresponderá à 

quantidade encomendada. A constante BGM terá um valor válido como limite superior de qualquer 

quantidade que possa ser encomendada por um armazém secundário. 

Capacidade de Armazenamento 

O stock total armazenado em qualquer nó da cadeia de abastecimento dado pela soma do inventário 

de cada produto i (𝐹𝐼𝑖,𝑗,𝑡), deve respeitar a capacidade máxima de armazenamento (𝑆𝑇𝐶𝑗). Esta 

restrição está garantida pela restrição (4.5). Como foi referido anteriormente, considerou-se que a 

capacidade de armazenamento do centro logístico é ilimitada. 

∑ 𝐹𝐼𝑖,𝑗,𝑡

𝑖 ∈𝑃

 ≤  𝑆𝑇𝐶𝑗 , 𝑗 ∈ 𝑊, 𝑡 ∈ 𝑇 
(4.5) 

Capacidade de Transporte 

O valor de stock expedido em qualquer período de tempo t, deve respeitar o limite máximo de 

transporte entre dois nós (𝑇𝑅𝐴𝐶𝑀𝐴𝑋 ) como está estabelecido na restrição (4.6).  

∑ 𝑆𝑄𝑖,𝑘,𝑗,𝑡 

𝑘∈𝑊Λ 𝑘 ≠𝑗

× 𝐻𝑇𝐶𝑊𝑖  ≤  𝑇𝑅𝐴𝐶𝑀𝐴𝑋  𝑗 ∈ 𝐶, 𝑡 ∈ 𝑇 
(4.6) 

Stock de Segurança  

A restrição (4.7) assegura que o stock de cada produto i em cada nó j no período de tempo t deve ser 

igual ou superior ao nível de stock de segurança requerido para esse produto nesse nó. 

𝑆𝑆𝑖𝑗𝑡  ≤ 𝐹𝐼𝑖𝑗𝑡 , 𝑖 ∈ 𝑃, 𝑗 ∈  𝑊0 , 𝑡 ∈ 𝑇 (4.7) 

Definição de Domínios de Variáveis 
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Como foi definido anteriormente, o modelo usa variáveis não-negativas contínuas (4.8) e variáveis 

binárias (4.9). 

𝑆𝑄𝑖𝑗𝑘𝑡 , 𝐹𝐼𝑖𝑗𝑡  ≥ 0    𝑖 ∈ 𝑃, 𝑗 ∈ 𝐼 , 𝑘 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇 (4.8) 

𝐵𝑉1𝑖𝑗𝑡  ∈  {0,1}  𝑖 ∈ 𝑃, 𝑗 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇  (4.9) 

 

O modelo apresentado, constituído pelas restrições (4.2) a (4.9), utilizando a função objetivo (4.1) 

descreve o modelo MILP proposto.  

4.5 Modelo Matemático dos Cenários Alternativos 

No capítulo 5 serão apresentados cenários alternativos a ser estudados. Para esses cenários será 

necessário fazer algumas alterações à formulação do modelo apresentado na secção 4.4 que se 

apresentam de seguida. 

4.5.1 Política de Revisão Contínua  

Na política de revisão contínua, o nível de stock é continuamente revisto ao longo do tempo. Assim, 

quando o nível de stock for igual ou inferior ao nível de nova encomenda, é feita uma encomenda de 

quantidade fixa. Uma vez que o stock é controlado e é feita uma encomenda quando necessário, esta 

política de inventário é caracterizada por ter uma quantidade de encomenda fixa e periodicidades 

entre encomendas variáveis.  

Para representar este cenário através do modelo de programação linear inteira mista (PLIM) 

acrescentaram-se dois parâmetros à lista proposta na secção 4.4.2: 

Rij – Nível de nova encomenda do produto i no nó j 

SRij –  Stock de referência do produto i no nó j 

A restrição original (4.4) é substituída pela restrição: 

𝑆𝑄𝑖,0,𝑗,𝑡 +  ∑ 𝑆𝑄𝑖,𝑘,𝑗,𝑡 ≤ (𝑆𝑅𝑖𝑗 −  𝑅𝑖𝑗)  × 𝐵𝑉1𝑖,𝑗,𝑡

𝑘∈𝑊Λ 𝑘 ≠𝑗

 ,   𝑖 ∈ 𝑃, 𝑗 ∈ 𝑊 , 𝑡 ∈ 𝑇  
(4.10) 

 

A quantidade fixa de encomenda é então igual a SRij – Rij, uma vez que no momento em que 

encomenda é colocada o nível de stock deve atingir o nível de stock de referência. Em termos de 

representação do modelo, o valor da diferença entre o stock de referência e o nível de nova 

encomenda podem substituir o parâmetro BGM utilizado na restrição (4.4) uma vez que este valor 

também atua como limite superior de qualquer variável SQi,k,j,t. 
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4.5.2 Política de Revisão Periódica 

Tal como para o cenário da política de revisão contínua, também para a política de revisão periódica 

foi necessário alterar a formulação do modelo inicial. Numa política de revisão periódica o nível de 

stock é revisto em períodos pré-determinados, decididos como períodos de revisão fixos. Se nesse 

instante do tempo o nível de stock for inferior ao nível de stock de referência, é colocada uma 

encomenda. A quantidade encomendada é determinada pela diferença entre o stock de referência e o 

nível de stock atual de forma a elevar o stock até à posição do stock de referência.  

Um sistema de revisão periódica usa encomendas de tamanho variável em períodos de tempo fixos, 

como tal, para representar este cenário através do modelo de programação linear inteira mista (PLIM) 

criou-se um subconjunto de t (ST) que inclui todos os períodos em que serão feitas encomendas: 

𝑡 ∈ 𝑆 𝑇 = {0,2, … , 𝑁𝑇 − 1} – Subconjunto dos periodos temporais contemplados no modelo em que 

são permitidas encomendas; 

Para além disso, foi necessário adicionar o parâmetro SRPij que representa o nível de stock de 

referência.  

Neste caso a restrição (4.4) é substituída pela seguinte restrição: 

𝑆𝑄𝑖,0,𝑗,𝑡 +  ∑ 𝑆𝑄𝑖,𝑘,𝑗,𝑡 ≤ (𝑆𝑅𝑃𝑖𝑗 −  𝐹𝐼𝑖𝑗𝑡) ×  𝐵𝑉1𝑖,𝑗,𝑡

𝑘∈𝑊Λ 𝑘 ≠𝑗

 ,   

 𝑖 ∈ 𝑃, 𝑗 ∈ 𝑊 , 𝑡 ∈ 𝑇  

(4.11) 

 

A quantidade variável de encomenda é então igual a SRPij – FIijt, caso o nível de stock FIijt seja 

inferior ao stock de referência SRPij. Caso contrário não é feita uma encomenda até ao próximo 

período de revisão. 

Existem não linearidades na restrição (4.11). De forma a resolver a não linearidade do termo direito 

da equação, foi definida a variável auxiliar 𝑌𝑖𝑗𝑡 que representa o stock do produto i no nó j no final do 

período de tempo t.  

Assim, o termo não linear é substituído pela variável 𝑌𝑖𝑗𝑡 positiva e continua na restrição (4.11). O 

valor desta variável é dado na equação (4.12). 

𝑌𝑖𝑗𝑡 =  𝐹𝐼𝑖𝑗𝑡  × 𝐵𝑉1𝑖𝑗𝑡, 𝑖 ∈ 𝑃, 𝑗 ∈ 𝑊, 𝑡 ∈ 𝑆𝑇   (4.12) 

Utilizando a definição da variável Yijt é possível impor como condições logicas que se a variável 

binaria BV1ijt for 0, então a variável Yijt também é 0. Se, por outro lado, a variável binaria BV1ijt for 

igual a 1, a nova variável auxiliar toma o valor do inventário no intervalo de tempo atual (FIijt). 
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Para traduzir estas condições logicas para a formulação do modelo MILP, é necessário adicionar as 

restrições (4.13) a (4.16). 

𝑌𝑖𝑗𝑡 − 𝑆𝑅𝑖𝑗 × 𝐵𝑉1𝑖𝑗𝑡  ≤ 0 , 𝑖 ∈ 𝑃, 𝑗 ∈ 𝑊, 𝑡 ∈ 𝑆𝑇   (4.13) 

− 𝐹𝐼𝑖𝑗𝑡 + 𝑌𝑖𝑗𝑡  ≤ 0 , 𝑖 ∈ 𝑃, 𝑗 ∈ 𝑊, 𝑡 ∈ 𝑆𝑇   (4.14) 

𝐹𝐼𝑖𝑗𝑡 − 𝑌𝑖𝑗𝑡 +  𝑆𝑅𝑖𝑗 × 𝐵𝑉1𝑖𝑗𝑡 ≤  𝑆𝑅𝑖𝑗  , 𝑖 ∈ 𝑃, 𝑗 ∈ 𝑊, 𝑡 ∈ 𝑆𝑇   (4.15) 

𝑌𝑖𝑗𝑡 ≥ 0 , 𝑖 ∈ 𝑃, 𝑗 ∈ 𝑊, 𝑡 ∈ 𝑆𝑇   (4.16) 

Onde 𝑆𝑅𝑖𝑗 é o limite superior de FIijt (consequentemente de Yijt também).  

As restrições (4.13) a (4.16) asseguram que a variável auxiliar toma o valor de 0 se a variável binaria 

for 0 (restrição (4.13)).  Se esta variável for igual a 1, a variável auxiliar toma no máximo o valor de 

𝐹𝐼𝑖𝑗𝑡 (restrição (4.14)). A restrição (4.15) foi adicionada para assegurar que neste caso, a variável 

auxiliar toma exactamente o valor de 𝐹𝐼𝑖𝑗𝑡.  

Desta forma a restrição (4.11) é substituída pelas restrições (4.13) a (4.17).  

𝑆𝑄𝑖,0,𝑗,𝑡 +  ∑ 𝑆𝑄𝑖,𝑘,𝑗,𝑡 ≤  𝑆𝑅𝑃𝑖𝑗 × 𝐵𝑉1𝑖,𝑗,𝑡 −  𝑌𝑖𝑗𝑡

𝑘∈𝑊Λ 𝑘 ≠𝑗

 ,   

 𝑖 ∈ 𝑃, 𝑗 ∈ 𝑊 , 𝑡 ∈ 𝑇  

(4.11) 

 

4.6 Conclusões 

O modelo apresentado neste capítulo tem como objetivo otimizar a gestão e distribuição de stocks ao 

longo da cadeia de abastecimento da PT. A sua formulação, adaptada do modelo de Vicente (2015) 

para representar o caso de estudo da PT, permite minimizar os custos operacionais deste segmento 

da cadeia de distribuição. Ao modelo tático desenvolvido por Vicente (2015) foram feitas alterações a 

nível dos conjuntos, parâmetros e restrições, pretendendo representar o caso de estudo com o maior 

detalhe possível e aproximando-o da realidade a nível de funcionamento macro deste segmento da 

rede logística.   

Para a análise mais detalhada de cenários específicos a estudar foi necessário alterar um pouco a 

formulação do modelo de distribuição. Esses cenários serão definidos no próximo capítulo, de forma 

a enriquecer a resolução o caso de estudo. 
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Capítulo 5 – Resolução do Caso de Estudo  

5.1 Introdução 

No início da presente dissertação foi feita a caracterização do sistema em estudo onde foram 

abordados os canais de distribuição, as entidades características da organização da PT bem como 

características relevantes da sua operação logística e o fluxo de stocks ao longo da cadeia de 

abastecimento com o objetivo de compreender as limitações da atual distribuição de stocks e 

identificar oportunidades de melhoria. O objetivo deste estudo é aferir qual a política de stocks mais 

adequada às necessidades e à cadeia de abastecimento da PT através da otimização do processo 

de distribuição de stocks com vista à redução dos custos operacionais relacionados este processo.  

Após a contextualização do problema, foi feita a revisão bibliográfica dos principais conceitos, 

modelos, métodos de resolução e resultados de investigações prévias sobre o tema do planeamento 

de stocks e modelação de cadeias de abastecimento. De seguida, construiu-se um modelo 

matemático (MILP) com base no estudo desenvolvido por Vicente (2015) que se adaptou ao caso de 

estudo da PT.  

Alinhado com os capítulos brevemente apresentados, este novo capítulo pretende concretizar a 

resolução do caso estudo. Para o fazer, primeiramente, na secção 5.2, são apresentados os dados 

utilizados e os pressupostos globais para resolução do caso de estudo após análise do sistema real e 

modelo matemático em estudo. A secção 5.3 apresenta as alternativas passiveis de serem estudadas 

e os seus resultados serão interpretados e analisados na secção 5.4.  

Ademais, uma breve análise de resultados e análise de sensibilidade para avaliar a robustez das 

soluções obtidas será apresentada na secção 5.5. Por fim, a secção 5.6 apresenta as principais 

conclusões deste capítulo. 

5.2 Recolha de Dados e Pressupostos Utilizados 

Nesta secção apresentam-se os principais dados utilizados na representação do sistema real e no 

posterior estudo de possíveis alternativas. 

5.2.1 Estrutura da Cadeia de Abastecimento 

A cadeia de abastecimento em estudo é composta por um armazém central (CL) e catorze armazéns 

secundários. O estudo contempla a centralização dos armazéns dos SP, ou seja, o planeamento 

proposto contempla a distribuição do CL para 5 armazéns de SP’s e não os 19 armazéns que a PT 

abastece na realidade (ver secção 2.3.3.2). Assim sendo, cada SP representa conceptualmente um 

nó da cadeia de abastecimento cuja procura é o somatório da procura nos armazéns nele contido.  
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5.2.2 Produtos 

Os produtos considerados neste estudo são produtos de Redes (Infraestrutura e Homenetworking). 

Qualquer outro produto foi excluído da análise por não estar enquadrado com as necessidades e 

interesse dos responsáveis do departamento de planeamento logístico. Já os produtos selecionados 

para considerar no modelo têm prioridade na distribuição por razões estratégicas. Estes 11 produtos 

num universo de 932 produtos representam 35% da quantidade expedida para os armazéns da DOI, 

DON-M e DON-A no primeiro semestre de 2015 e são também os 11 produtos com expedições mais 

frequentes para os armazéns considerados. Note-se ainda que uma vez que a procura dos produtos 

considerados é significativamente superior aos restantes, estes consomem mais recursos e terão 

maior contribuição para os custos de operação.  

Os produtos utilizados no modelo foram:  

Tabela 9 – Produtos considerados para modelação do caso de estudo. 

Material Descrição 
Classificação 
stocks 

UM 
básica 

Observações 

P1 TOM TF SALIEN C/GEL 4/4 C/LIGADORES Home Networking UN 
 

P2 LIGAD SIMP P/2 COND 0,4-0,9 JUNC DIREITO Infraestrutura UN Caixas 100 UN 

P3 LIGAD SIMP P/3 COND 0,4-0,9 JUNC DIR/DER Infraestrutura UN Caixas 100 UN 

P4 CX P/JUNTA DE 2 PARES CABO DISTRIBUICAO Infraestrutura UN 
 

P5 Cabo TE1SE 1x2x0,5 Infraestrutura M Bobines de 200m 

P6 Comando MEO/IPTV Home Networking UN 
 

P7 SPLITTER ADSL POTS Home Networking UN 
 

P8 TCF Classic (07/10) Home Networking UN 
 

P9 TSF Gigaset A220 Home Networking UN 
 

P10 KIT ADSL_ADB A4000N Home Networking UN 
 

P11 Kit ADSL Technicolor TG582n Home Networking UN 
 

 

5.2.3 Quantidade procurada e stock de segurança 

Os valores de procura correspondem aos consumos quinzenais verificados durante o ano de 2014.  

De forma a representar situação real da PT, o stock de segurança foi definido através da expressão 

5.1, igualando-o à procura das 8 semanas seguintes. Na expressão o somatório é definido n=1 até 4 

uma vez que, como foi referido nas secções anteriores, a modelação foi construída para um horizonte 

temporal de duas semanas.  

SSi,j,t = ∑ 𝐶𝐷(𝑖,𝑗,𝑡+𝑛)
4
𝑛=1  (5.1) 
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5.2.4 Capacidades de armazenamento das entidades 

Em relação às capacidades de armazenamento do centro logístico e armazéns da DOI, os dados 

apurados são provenientes do conhecimento tácito dos responsáveis da operação de distribuição. Foi 

decidido juntamente com os responsáveis do departamento de planeamento logístico que a 

capacidade de armazenamento destes seria ilimitada. 

Esta decisão deve-se ao facto de que o CL não se trata de um espaço estático e que o armazém 

buffer de Sacavém pode ser utilizado em caso de necessidade de espaço extra. Por outro lado, os 

produtos que chegam aos armazéns da DOI ficam armazenados durante pouco tempo antes de 

serem distribuídos pelas equipas de técnicos da PT. Desta forma considerou-se que o espaço não 

deveria ser um constrangimento para estes armazéns.  

Considerou-se também ilimitada a capacidade de armazenamento dos SP’s uma vez que os seus 

armazéns não são da PT e poderão estar dedicados à armazenagem de mais produtos que não 

sejam da empresa. Desta forma, não faria sentido limitar o fluxo de materiais para estes nós da 

cadeia de abastecimento. A sua limitação impactaria os resultados obtidos e não representaria a 

realidade do caso de estudo.   

Para os armazéns das regiões autónomas dos Açores e da Madeira foram consideradas as 

capacidades previamente apresentadas na Tabela 3 da secção 2.2.5.3. 

5.2.5 Limite máximo dos fluxos entre as instalações 

No caso em estudo a distribuição é totalmente subcontratada e portanto não existe qualquer limitação 

às capacidades de transporte.  

No entanto, existe um limite superior para o valor de carga que pode ser transportado sem o 

pagamento de uma taxa de seguro extra. Foi decidido junto dos responsáveis pela operação de 

transporte e planeamento dos materiais que se utilizaria esse valor como limite máximo para o fluxo 

entre instalações. O limite mínimo imposto aos fluxos toma o valor de zero, não admitindo fluxos 

negativos.  

5.2.6 Custos de transporte  

Para o cálculo dos custos de transporte utilizou-se a atual tabela de preços praticada pelas 

transportadoras contratadas pela PT. A faturação dentro do continente é feita com base no tipo de 

unidade logística: palete, bobina, poste de betão e no peso da carga. A faturação do transporte para 

as ilhas é dependente do tamanho do contentor utilizado.  
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5.2.7 Cálculos auxiliares 

5.2.7.1 Uniformização dos dados 

Uma vez que alguns dados sobre os produtos se encontram em SKU (Stock Keeping Unit) (ex. o 

custo de posse) e outros paletes/bobina (ex. capacidade transporte/armazenagem) é necessário 

uniformizar as informações recolhidas.  

Para tal é necessária a informação de quantas unidades de cada produto compõem uma palete 

monoreferência completa, informação de que a PT não dispõe. No entanto, foi possível retirar do 

sistema de informação SAP um registo com informação de quantas unidades de produto foram 

recebidas em armazém e distribuídas em quantas paletes. Após a análise dos dados, e uma vez que 

estes não eram coerentes, assumiu-se como aproximação o valor máximo de unidades por palete. 

Desta forma foi possível converter os custos de transporte em Portugal Continental em €/unidade e 

as capacidades de armazenagem em unidade de produto. 

Os custos de transporte para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira estão definidos na base 

de um contentor. Desta forma foi necessário assumir que cada palete ocuparia 5% de um contentor. 

O valor de 5% foi calculado assumindo que os contentores utilizados tem as dimensões de 5.919m x 

2.340m x 2.380m (foztráfego, 2014) e que por norma as europaletes tem um volume máximo de 1,9 

m
3
.  

5.2.7.2 Cálculo do custo de encomenda 

O custo de encomenda foi calculado em duas partes. A primeira corresponde aos custos incorridos 

no CL na preparação da expedição e que toma os valores faturados pelo operador logístico à PT em 

€/ palete.  

A segunda parcela do custo de encomenda corresponde ao ato de colocar a encomenda. Foi 

assumido, e validado por um dos responsáveis do departamento de planeamento logístico, que um 

funcionário dos armazéns secundários demora 15 min a fazer a encomenda, independemente do seu 

tamanho, e que recebe um salário de 1000 € por 8h de trabalho diárias.   

1000 €

21 𝑑𝑖𝑎𝑠
 ×

0,25 ℎ/𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎

8ℎ/𝑑𝑖𝑎
= 1,49 €/𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎  
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5.3 Caracterização dos cenários em estudo 

Uma vez que o objetivo do caso de estudo é aferir o tipo de distribuição e gestão de stocks que 

minimiza os custos totais do sistema será necessário construir o cenário atual (cenário inicial (C1)) de 

forma a poder compará-lo com as alternativas propostas. 

A primeira alternativa a estudar é o cenário ótimo (C2), ou seja, a otimização da quantidade e 

periodicidade de colocação de encomendas. Para além deste cenário, foram também analisadas as 

políticas de gestão de stock clássicas: política de revisão contínua e política de revisão periódica. 

Apesar de idealmente o cenário ótimo (C2) ser o que pretendemos, a sua utilização apenas seria 

possível através da utilização da ferramenta criada na dissertação o que não seria prático do ponto 

de vista de uma gestão e planeamento de stocks recorrente por parte dos responsáveis do 

departamento de planeamento logístico da PT.  

Na política de revisão contínua o nível de stock é continuamente revisto ao longo do tempo. Desta 

forma, quando o nível de stock é inferior que um ponto de encomenda estabelecido, é feita uma 

encomenda de quantidade fixa. Esta política de revisão é caracterizada por ter uma quantidade de 

encomenda fixa em períodos de tempo variáveis.  

Na política de revisão periódica o nível de stock é revisto em períodos de tempo pré-definidos. Se no 

momento da revisão o nível de stock for inferior ao stock de referência é feita uma encomenda. A 

quantidade a encomendar é determinada pela diferença entre o stock de referência e o nível de stock 

atual. Caso contrário, nada é feito até ao próximo ponto de revisão. Esta política de gestão de stocks 

é caracterizada por quantidades de encomenda variáveis em períodos de tempo fixos.  

O nível de stock de referência é mais elevado numa política de revisão periódica, sendo o nível de 

stock de referência para a política de revisão contínua mais permissivo.   

A Figura 7 resume os quatro cenários a ser analisados. 

 

Figura 7 – Cenários a ser analisados. 

 

Cenários  

Inicial (C1) Ótimo (C2) 
Política de 

revisão contínua 
(PRC) (C3) 

Política de 
revisão periódica 

(PRP) (C4) 
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5.4 Resultados 

Todos os cenários foram construídos adaptando o modelo do cenário inicial (C1) apresentado no 

capítulo 4. Para todos os cenários (e para todas as analises feitas na secção 5.5) foram utilizados 

dados referentes ao ano de 2014. O modelo MILP utilizado considera o tempo através de uma escala 

temporal discreta, onde os intervalos de tempo têm a mesma duração.  

Importa referir que o modelo MILP desenvolvido foi resolvido pelo GAMS/CPLEX (versão 23.1.2), 

num Intel® Core™ i3 CPU, 2.40 GHz. 

5.4.1 Cenário Inicial – C1 

O cenário atual da PT, daqui para a frente referido como o cenário inicial, tal como foi descrito em 

capítulos anteriores engloba um CL que expede stock para 14 entidades no segundo nível da cadeia 

de abastecimento com uma periodicidade de 15 dias. De forma a poder comparar com os cenários 

alternativos foram calculados os custos anuais para o cenário inicial, estes encontram-se 

descriminados na Tabela 10. 

Tabela 10 – Custos do cenário inicial (C1). 

 
Custos (k €) Peso (%) 

Total 113.585 - 

Posse de stock 113.130 99,6% 

Expedição 455 0,4% 

Os custos de expedição incluem o custo de transporte e o custo de encomenda, e são 

significativamente menores que o custo de posse de stock.  

Os resultados do modelo inicial estão concordantes com o que seria de esperar uma vez que o custo 

de posse já tinha sido identificado no capítulo 2 como um dos principais problemas na distribuição da 

PT que para assegurar a sua atividade tem taxas de cobertura altas em vários pontos da cadeia de 

abastecimento.  

5.4.2 Cenário Ótimo – C2 

O cenário ótimo foi construído permitindo que fosse otimizada a quantidade encomendada e o 

momento em que é feita a encomenda. As características deste cenário consistem na formulação 

apresentada para o cenário inicial, além disso permite a expedição de stock a qualquer altura e não 

existe limite máximo de transporte. Desta forma, o parâmetro BGM que garante a condição 

apresentada na expressão (4.4) e que tem o valor de 1 × 106 é o único limite máximo de transporte. 

A Tabela 11 apresenta o custo anual para o cenário inicial (C1) e cenário ótimo (C2) e mostra a 

poupança obtida com o processo de otimização. 
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Tabela 11 – Custo total e poupanças anuais obtidas no cenário ótimo. 

 Cenário inicial (C1) Cenário ótimo (C2)   

 
Custos (k €) Peso (%) Custos (k €) Peso (%) Poupança

5
 (k €) %Poupança 

Total 113.585 - 28.608 - 84.977 75% 

Posse de stock 113.130 99,6% 26.150 91,4% 86.980 77% 

Expedição 455 0,4% 2.459 8,6% - - 

 

Como é possível ver pela Tabela 10 os custos totais obtidos com o cenário ótimo representam uma 

poupança de 75% do custo com o cenário inicial, que se traduz numa poupança de cerca de 85 

milhões de euros. O custo de posse de stock diminuiu em 77% face ao cenário atual passando a ser 

26 milhões de euros, uma poupança de 87 milhões de euros. Uma vez que a procura é igual nos dois 

cenários, para compensar a diminuição do custo de posse de stock, o custo de expedição aumentou 

em mais de cinco vezes passando a representar uma percentagem bastante superior do custo total 

do sistema (8,6%).  

 

O cenário ótimo é um cenário ideal, na realidade a possibilidade de colocar uma encomenda a 

qualquer altura tornaria mais difícil o planeamento de aprovisionamento dos materiais. Para além 

disso, a seleção do cenário ótimo torna necessário utilizar sempre o modelo construído o que não é 

prático para a gestão frequente do planeamento.  

 

5.4.3 Política de Revisão Contínua – C3 

A Tabela 12 apresenta os custos obtidos com a política de revisão contínua e compara os seus 

valores com o cenário inicial e o cenário ótimo. 

 

Tabela 12 - Custo total e poupanças anuais obtidas no cenário de política de revisão continua (PRC). 

 
Cenário inicial 

(C1) 
Cenário ótimo (C2) 

Política de 
Revisão 

Continua (C3) 
  

 

Custos 
(k €) 

Peso 
(%) 

Custos (k 
€) 

Peso 
(%) 

Custos 
(k €) 

Peso 
(%) 

Poupança
6
 (k €) 

%Poupança 

Total 113.585 - 28.608 - 92.652 - 20.933 18% 

Posse de stock 113.130 99,6% 26.150 91,4% 87.703 94,7% 25.427 22% 

Expedição 455 0,4% 2.459 8,6% 4.949 5,34% - - 

 

 

                                                      
5
 Cenário inicial (1) – Cenário ótimo (2) 

6
 Cenário inicial (1) – Cenário PRC (3) 
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Através da Tabela 11 é possível ver que o cenário de revisão contínua é mais favorável do que 

cenário inicial (C1), isto é, os custos totais de distribuição são menores no caso do cenário de política 

de revisão contínua (C3).  

Aplicando a política de revisão contínua obtém-se uma poupança de 20 milhões de euros, o custo 

total é -18% do que no cenário inicial. Os custos de posse de stock são menores em 22%, como seria 

de esperar os custos de expedição aumentaram em cerca de dez vezes face ao valor do cenário 

inicial. Se compararmos com o cenário ótimo, o seu custo total é cerca de 30% do valor total do 

cenário 3.  

 

5.4.4 Política de Revisão Periódica – C4 

A Tabela 13 apresenta os custos obtidos com a política de revisão periódica e compara os seus 

valores com o cenário atual e o cenário ótimo. 

Tabela 13 - Custo total e poupanças anuais obtidas no cenário de política de revisão periódica (PRP). 

 Cenário inicial (1) 
Cenário ótimo 

(2) 
Cenário PRP 

(4) 
  

 
Custos (k €) Peso (%) 

Custos 
(k €) 

Peso 
(%) 

Custos 
(k €) 

Peso 
(%) 

Poupança
7
 

(k €) 
%Poupança 

Total 113.585 - 28.608 - 70.673 - 42.912 38% 

Posse de stock 113.130 99,6% 26.150 91,4% 69.816 98,8% 43.314 38% 

Expedição 455 0,4% 2.459 8,6% 857 1,2% - - 

Os custos do sistema numa política de revisão periódica são inferiores ao cenário atual em 38%, uma 

poupança de 42,9 milhões de euros. A poupança nos custos de posse é semelhante já que estes 

representam 98,8% do custo total.   

5.4.5 Comparação dos Cenários 

O cenário ótimo (C2) é aquele que, por definição, apresenta melhores resultados. No entanto, a 

escolha do cenário ótimo para a gestão de stocks da PT implica a utilização do modelo MILP 

desenvolvido por parte dos responsáveis pelo planeamento logístico o que não é sustentável.   

O cenário de política de revisão periódica (C4) é o segundo com menores custos totais do sistema, 

como é possível visualizar na Figura 8, e é o que apresenta um comportamento mais semelhante ao 

cenário inicial (C1) em termos de discriminação dos custos. O custo de expedição representa uma 

parcela muito pouco significativa dos custos totais. 

                                                      
7
 Cenário inicial (1) – Cenário PRP (4) 
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Os dados para o cenário de política de revisão contínua (C3) são melhores quando comparados com 

o cenário inicial (C1), no entanto apresentam custos mais elevados quando comparados com o 

cenário ótimo (C2) e o cenário de política de revisão continua.  

 

Figura 8 - Comparação do cenário 4 com o cenário inicial, cenário ótimo e o cenário PRC. 

 
A Tabela 14 apresentada de seguida mostra o nível médio de stock e o desvio padrão para cada 

armazém e para cada cenário ((C1) – (C4)). Os valores de stock estão em SKU e não numa unidade 

logística superior de modo a poder considera-los em conjunto.  
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Tabela 14 – Nível de stock médio e desvio padrão por armazém.  

 
Cenário Inicial (C1) Cenário Ótimo (C2) Cenário PRC (C3) Cenário PRP (C4) 

Armazéns 
Nível 

Médio de 
Stock 

Desvio 
Padrão 𝜎 

Nível 
Médio de 

Stock 

Desvio 
Padrão 𝜎 

Nível 
Médio de 

Stock 

Desvio 
Padrão 𝜎 

Nível 
Médio de 

Stock 

Desvio 
Padrão 

𝜎 

Ponta Delgada 9.612 20.198 3.087 6.447 8.009 15.915 9.417 8.873 

Angra do Heroísmo 5.679 10.122 1.156 1.919 3.798 6.185 5.344 5.234 

Horta 4.863 13.090 676 1.334 2.183 3.900 2.712 2.325 

DOI (1) 32.359 51.867 5.602 9.987 25.592 46.084 44.070 45.583 

DOI (2) 15.705 30.414 3.402 5.677 14.614 30.075 25.647 29.762 

DOI (3) 12.894 28.062 2.491 5.118 11.924 27.993 21.240 27.669 

DOI (4) 52.593 150.882 18.357 41.523 34.731 82.821 27.815 33.678 

DOI (5) 20.793 50.431 4.000 7.874 20.578 50.982 36.504 50.760 

Service Providers (1) 38.377 60.524 7.447 12.911 34.409 60.524 58.169 59.098 

Service Providers (2) 24.094 39.596 5.064 7.309 22.736 40.724 37.932 38.920 

Service Providers (3) 18.650 36.452 3.563 6.595 15.597 36.109 29.940 35.874 

Service Providers (4) 29.358 65.682 23.405 54.037 40.673 102.080 36.779 42.533 

Service Providers (5) 29.779 65.692 5.517 10.157 21.109 65.291 49.342 65.106 

Funchal 10.581 27.289 2.072 5.484 5.038 10.732 6.458 7.070 

 
 
A primeira conclusão que se pode retirar da Tabela 14 é que, tal como seria de esperar, o cenário 

ótimo (C2) é aquele que apresenta o menor nível médio de stock e desvio padrão. O desvio padrão, é 

uma medida de dispersão estatística, mede a variação de um conjunto de dados face à média (valor 

esperado). No cenário ótimo as quantidades de stock estarão otimizadas para o menor custo possível 

e portanto apresentarão valores menos dispersos.  

Por outro lado, o cenário inicial (C1) apresenta o maior nível de stock e maior desvio padrão do que 

os restantes.  

Quando comparados os cenários de política de revisão contínua (C3) e política de revisão periódica 

(C4), o segundo apresenta um nível médio de stock superior em quase todos os armazéns. Para (C4) 

o desvio padrão é sempre inferior a (C3).  

No cenário de política de revisão contínua (C3) o stock é continuamente revisto e é colocada uma 

encomenda de quantidade fixa sempre que o nível de stock atinge um determinado valor, o que 

justifica que o nível de stock médio seja inferior ao cenário de política de revisão periódica (C4). 
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Tabela 15 – Dados de expedição para cada cenário. 

 
Quantidade Média de Encomenda Desvio padrão 𝜎 Número de Encomendas 

Cenário inicial (C1) 26.090 27.185 76 

Cenário ótimo (C2) 2.765 9.006 2.411 

Cenário PRC (C3) 12.601 162.744 55 

Cenário PRP (C4) 4.272 16.429 847 
 

A Tabela 15 apresenta alguns dados relacionados com a expedição e transporte de encomendas, 

nomeadamente a quantidade média encomendada e respetivo desvio padrão e o número de 

encomendas.  

O cenário inicial (C1) e o cenário PRC (C3) são aqueles com menor número de encomendas e 

consequentemente maior quantidade média por encomenda. Estes valores estão concordantes com a 

Figura 8 onde se pode ver que o custo de posse é superior nestes dois cenários e portanto a 

necessidade de expedição de encomendas entre armazéns foi inferior. 

 Da mesma forma, o cenário ótimo que é aquele com o menor nível de stock médio teve o maior 

número de encomendas uma vez que sendo o nível de stock o mínimo possível serão precisos 

reabastecimentos mais frequentes. 

O elevado desvio padrão dos cenários deve-se ao facto de estarmos a considerar encomendas de 11 

produtos diferentes com características e procura diferentes o que leva a um que sejam mantidos 

níveis de stock bastante dispares entre eles.  

5.4.6 Resultados Computacionais 

O modelo foi implementado na linguagem de modelação GAMS utilizando CPLEX como o algoritmo 

escolhido para o processo de otimização. O critério de paragem foi o tempo limite de 1000 segundos 

ou a determinação da solução ótima (desvio ao ótimo 0%). 

Uma vez que para os quatro cenários estudados foi utilizada a mesma superestrutura, alterando 

apenas algumas restrições, as estatísticas do modelo são muito semelhantes. 

Tabela 16 – Resumo dos resultados computacionais. 

 

Número 
total de 

variáveis 

Número 
de 

variáveis 
binárias 

Nº total de restrições 
Tempo 

execução 
(seg. de CPU) 

Desvio 
ao ótimo 

(%) 

Valor 
ótimo 

(€) 

Cenário inicial (C1) 63,625 264 12,436 559.966 0,0% 113,6 M 

Cenário ótimo (C2) 63,625 264 12,076 3.541 0,0% 28,6 M 

Cenário PRC (C3) 63,625 264 12,076 1000.653 0.001% 92,7 M 

Cenário PRP (C4) 65,605 264 61,576 11.809 0,0% 70,7M 
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Os resultados para o cenário ótimo (C2) e para o cenário Política de Revisão Periódica (C4) são 

significativamente mais rápidos uma vez que no caso do primeiro não existem constrangimentos à 

distribuição e que no segundo caso o período de encomendas é fixo e o modelo apenas tem que 

calcular a quantidade a encomendar. Este comportamento é expectável uma vez que, comparando 

com a Política de Revisão Continua, menos revisões, menos restrições e variáveis são necessárias. 

O cenário da Política de Revisão Continua foi o mais demorado, não atingindo o resultado ótimo. 

Os resultados para as restantes simulações do modelo (análise de sensibilidade da secção seguinte) 

foram semelhantes a cada cenário respetivamente.  

Os resultados mostram que apesar do problema envolver um grande número de variáveis e equações 

todos os cenários à exceção do cenário de Politica de Revisão Continua podem ser resolvidos 

facilmente com uma margem de erro de 0%. Assim, o modelo apresenta um bom desempenho.  

 

5.5 Análise de Sensibilidade 

Foi feita uma análise de sensibilidade para analisar a robustez dos resultados apresentados na 

secção 5.4, e para observar o impacto de alterar alguns parâmetros. Os parâmetros analisados são 

aqueles com maior probabilidade de incerteza e que mais impacto teriam no modelo caso fossem 

alterados. Um bom exemplo de um fator com alguma incerteza e que impactaria nos resultados caso 

mudasse é o custo de posse. Certamente que se aumentarmos o custo de posse o custo total 

também aumentaria, mas uma vez que a procura não se altera a quantidade expedida e o destino 

seriam os mesmos. 

Os parâmetros analisados foram o custo de posse, o custo de transporte, o número de SKU’s por 

palete e a procura. A análise de sensibilidade foi feita sobre os cenários que melhores resultados 

apresentaram na secção 5.4, o cenário ótimo onde não existiam restrições em relação à quantidade e 

periodicidade das expedições e o cenário da política de revisão periódica (C4).  

5.5.1 Análise aos custos de posse 

O primeiro parâmetro relevante de analisar é o custo de posse, uma vez que os materiais de redes 

são muito diversificados em geometria e peso o que afeta o armazenamento, bem como em valor do 

material que pode variar desde cêntimos a várias dezenas de euros. Como tal, o custo de posse de 

cada produto estudado no modelo foi aumentado e diminuído em 10 e 20%. Os resultados para a 

análise no cenário ótimo (C2) podem ser vistos na Tabela 17, importa referir que aumentando ou 

diminuindo o custo de posse, mas mantendo os restantes parâmetros, todas as situações continuam 

economicamente viáveis e representativas do caso de estudo.  
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Tabela 17 – Custos operacionais da análise aos custos de posse em k € para o cenário ótimo. 

 
-20% -10% Ótimo .+10% .+20% 

Custo total 23.359 25.992 28.608 31.222 33.823 

Custo de posse 21.063 23.576 26.150 28.647 31.173 

Custo de expedição 2.296 2.415 2.459 2.574 2.650 

Variação do custo total -18,3% -9,1% 0,0% 9,1% 18,2% 

Variação do custo de posse -19,5% -9,8% 0,0% 9,5% 19,2% 

Variação do custo de expedição -6,6% -1,8% 0,0% 4,7% 7,8% 

 

 

Logicamente, com o aumento do custo de posse os custos totais aumentam. Quando comparados 

com o cenário inicial o custo total foi -18%, -9%, +9% e +18% para um custo de posse de -20%, -

10%, +10% e +20% respetivamente.  

Como seria expectável, apesar das variações face ao custo total serem idênticas em valor absoluto, a 

variação dos custos de transporte é superior à medida que aumentamos os custos de posse. À 

medida que os custos de posse aumentam, começa a ser preferencial manter níveis de stock 

menores e fazer mais encomendas. 

De modo idêntico, a Tabela 19 apresenta os resultados obtidos na análise aos custos de posse para 

o cenário da Política de Revisão Periódica (C4). 

Tabela 18 - Custos operacionais da análise aos custos de posse em k € para o cenário PRP (C4). 

 
-20% -10% PRC +10% +20% 

Custo total 56.669 63.658 70.673 77.611 84.588 

Custo de posse 55.835 62.815 69.816 76.754 83.732 

Custo de expedição 833 843 857 857 857 

Variação do custo total -19,8% -9,9% 0,0% 9,8% 19,7% 

Variação do custo de posse -20,0% -10,0% 0,0% 9,9% 19,9% 

Variação do custo de expedição -2,8% -1,6% 0,0% -0,3% -0,1% 

O impacto que as alterações ao custo de posse tem no cenário de política de revisão periódica 

devem-se unicamente ao aumento ou diminuição do custo de posse e proporcionalmente ao mesmo 

como é possível verificar na Tabela 19.  

A Tabela 19 demonstra que a alteração dos custos de posse não afeta os resultados do cenário de 

política de revisão periódica uma vez que a quantidade expedida e os níveis de inventário sofrem 

alterações pouco significativas.  

5.5.2 Análise aos custos de transporte 

Uma vez que os custos de transporte utilizados foram os valores subcontratados pela PT não existe 

incerteza associada aos mesmos. No entanto para a sua utilização no modelo foi necessário realizar 
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cálculos auxiliares que nos transformassem estes custos em custo por SKU (rever secção 5.2.7). 

Uma vez que os valores de SKU’s por palete utilizados nos cálculos auxiliares têm inerente alguma 

incerteza devido à sua origem pode existir alguma incerteza em relação aos valores de custo de 

transporte utilizados no modelo. Desta forma os custos de transporte foram variados em apenas ± 5 e 

10%. Os resultados podem ser vistos na Tabela 21. 

Tabela 19 – Resultafos da análise aos custos de transporte em k € no cenário ótimo (C2). 

 

-10% -5% Ótimo +5% +10% 

Custo total 28.370 28.495 28.608 28.740 28.861 

Custo de posse 26.052 26.144 26.150 26.187 26.205 

Custo de expedição 2.318 2.351 2.459 2.553 2.656 

Variação do custo total -0,8% -0,4% 0,0% 0,5% 0,9% 

Variação do custo de posse -0,4% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 

Variação do custo de expedição -5,7% -4,4% 0,0% 3,8% 8,0% 

 

 

É possível verificar que não existem alterações significativas aos custos totais, de -10% a +10% a 

mudança nos custos totais é -0,8%, -0,4%, +0,5% e +0,9%. A principal alteração em termos de custos 

de transporte é que os custos de transporte totais do modelo aumentam com o aumento do custo de 

transporte tabelado por SKU e destino. 

A mesma análise foi realizada para o cenário da Política de Revisão Periódica (C4), os resultados 

encontram-se sumarizados na Tabela 20. 

Tabela 20 - Custos da análise aos custos de transporte em k€ no cenário PRC. 

 
-10% -5% PRC +5% +10% 

Custo total 70.588 70.630 70.673 70.715 70.757 

Custo de posse 69.816 69.816 69.816 69.834 69.834 

Custo de expedição 771 814 857 881 923 

Variação do custo total -0,8% -0,4% 0,0% 0,5% 0,9% 

Variação do custo de posse -0,4% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 

Variação do custo de expedição -5,7% -4,4% 0,0% 3,8% 8,0% 

 

É possível verificar que a variação do custo de transporte tem um impacto pouco significativo no 

custo total do sistema, a maior alteração é apenas nos custos de transporte em si.  

É possível verificar que quando o custo de transporte é diminuído em 5 e 10% é feito o mesmo 

numero de expedições e do mesmo tamanho uma vez que o impacto é apenas e proporcional nos 

custos de transporte. Já o aumento dos custos de transporte também em 5 e 10% provoca um 

aumento não proporcional aos custos de transporte, isto deve-se principalmente à diminuição do 

número de encomendas expedidas.  
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5.5.3 Análise da procura 

Na construção do modelo assumiu-se a procura real durante o ano de 2014. A procura de um certo 

material é por natureza um parâmetro com alguma incerteza inerente, num mercado como o das 

telecomunicações a procura dos produtos da PT pode ser afetado por diversos fatores desde 

campanhas de marketing, o poder de compra do consumidor (já que se trata de uma commodity) ou 

até devido aos fogos no verão (material de infraestrutura). Desta forma, importa analisar o impacto 

que a alteração da procura pode ter nos resultados do modelo.  

A análise de sensibilidade através da alteração da procura foi feita de modo diferente das duas 

análises anteriores. A linguagem de modelação GAMS permite definir um parâmetro com base numa 

distribuição estatística. Desta forma, assumiu-se uma distribuição normal para a procura e definiu-se 

a procura média e o desvio padrão com base nos dados de 2014. O modelo foi testado para 

diferentes casos de procura (com base nos valores gerados pelo GAMS) para o cenário ótimo (C2) e 

para o cenário de política de previsão periódica (C4).  

Os resultados da análise para o cenário ótimo (C2) encontram-se na Tabela 21.  

Tabela 21 – Custos da análise à incerteza na procura.  

 
Cenário 

Ótimo (C2) 
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Custo total 28.608 35.814 34.424 33.041 31.804 

Custo de posse 26.150 32.422 30.922 29.651 28.478 

Custo de expedição 2.459 3.393 3.501 3.389 3.326 

Variação do custo total 0% 25% 20% 15% 11% 

Variação do custo de posse 0% 24% 18% 13% 9% 

Variação do custo expedição 0% 38% 42% 38% 35% 

 

 

Logicamente que mantendo a mesma estrutura de custos e aumentando a procura, os custos totais 

do sistema serão superiores de forma a satisfazer a procura. No entanto, é interessante constatar que 

o impacto é superior para os quatro casos na variação dos custos de expedição. 

Comparando o caso 1 com os três restantes, verifica-se que este é aquele que tem o maior custo e 

que a variação dos custos de expedição não é superior ao caso 2, o que poderá indicar que se atingiu 

o ponto a partir do qual é mais favorável variar os custos de posse do que os custos de transporte 

para satisfazer a procura.  

O mesmo procedimento foi aplicado para analisar o efeito da incerteza na procura para o cenário de 

política de revisão periódica. Foram testados quatro casos em que apenas dois devolveram 

resultados, os restantes eram casos impossíveis. A Tabela 22 resume os resultados obtidos.   
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Tabela 22 - Variação nos custos da análise à procura para o cenário PRP. 

 

 
Cenário PRP (C4) Caso 1 Caso 2 

Custo total 70.673 88.072 87.874 

Custo de posse 69.816 86.722 86.598 

Custo de expedição 857 1.350 1.276 

Variação do custo total 0% 25% 24% 

Variação do custo de posse 0% 24% 24% 

Variação do custo de expedição 0% 58% 49% 

 

É interessante verificar que um aumento na procura tem maior impacto nos custos de transporte, uma 

procura superior resulta num consumo do stock de referência mais rápido e portanto implica que haja 

um maior número de expedições de encomendas.  

5.6 Conclusões 

 
Este capítulo apresentou os dados necessários para a resolução do caso de estudo, além da análise 

dos cenários estudados para o problema e a análise de sensibilidade das soluções obtidas. O modelo 

desenvolvido no capítulo anterior foi aplicado sob diferentes condições do caso de estudo (cenários), 

com e sem restrições à periodicidade de encomendas, com e sem quantidade fixa de encomenda 

aplicando políticas de gestão de stocks clássicas. 

O cenário ótimo em que não existem restrições à periodicidade e quantidade expedida, é aquele com 

que se obtém a maior poupança, cerca de 84,97 milhões de euros num ano. Depois do cenário ótimo 

aquele com o qual se atinge uma maior poupança é o cenário de revisão periódica, com uma 

poupança de 42,9 milhões de euros.   

Tendo em consideração que a distribuição em cadeias de abastecimento é frequentemente sujeita à 

incerteza foi realizada uma análise de sensibilidade aos parâmetros de custo de posse, custo de 

transporte e à procura, o que revelou que apenas um aumento da procura em 40% ou mais podem 

influenciar a solução ótima do modelo da política de revisão periódica tendo que ser revisto o stock de 

referência, pelo que os resultados obtidos são robustos. 

A análise realizada até agora foi de índole quantitativa, mas é também importante analisar e 

comparar as alternativas estudadas do ponto de vista qualitativo, através de aspetos estratégicos que 

podem influenciar o processo de decisão. Com base nos resultados experimentais, o cenário ótimo é 

mais flexível do que qualquer um dos cenários estudados (inicial, PRC e PRP), o que se confirma 

pelos custos operacionais menores. Este facto é explicado pela flexibilidade da política em termos de 

gestão dos fluxos de stock permitindo a ocorrência de encomendas estritamente quando necessário. 

Isto leva a uma operação do sistema menos dispendiosa. No entanto, a solução ótima não é uma 
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solução viável do ponto de vista operacional uma vez que tornaria o processo de planeamento e 

tomada de decisão dependente do modelo construído.  

O cenário 3, política de revisão continua, também apresenta poupanças em cerca de 20,9 milhões de 

euros em relação ao cenário inicial. No entanto, a utilização desta política apresenta algumas 

dificuldades do ponto de vista do caso de estudo. Como foi descrito no capítulo 2, o stock a jusante 

do armazém central encontra-se espalhado em várias localizações, para além disso o stock que se 

encontra nos armazéns da DOI e nos armazéns dos SP é distribuído pelas equipas técnicas. Esta 

característica do negócio torna difícil um controlo contínuo do nível de stock a jusante do centro 

logístico. Aquando a tomada de decisão pelos responsáveis pelo planeamento logístico estes devem 

ter em consideração que possivelmente o nível de stock inferior ao nível de stock de referência seria 

detetado tardiamente o que poderia causar a escassez de alguns produtos. 

Tendo em consideração as dificuldade de gestão de um cenário de política de revisão continua e da 

dependência do modelo pelo cenário ótimo, o cenário de política de revisão periódica torna-se o mais 

viável qualitativamente. 

A política de revisão periódica apresenta cerca do dobro dos custos de transporte face ao cenário 

inicial, no entanto apresenta custos de posse muito menores o que se deve maioritariamente à 

diminuição do nível de inventário disperso a jusante do CL e maior número de expedições. Quando 

comparada com a política de revisão continua tanto os custos de transporte e de posse são menores. 

Contudo deve ter-se em consideração a possibilidade de perda de venda neste cenário pelo que se 

trata de um trade-off.   
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Capítulo 6 – Conclusões e trabalho futuro 

Na presente dissertação é estudada a otimização da gestão de stock e sua distribuição pela cadeia 

de abastecimento da empresa PT. O objetivo principal deste estudo é a determinação do tipo de 

estratégia de distribuição a adotar para a distribuição de stock a jusante do CL da empresa, com vista 

à minimização dos custos logísticos totais.  

Do caso de estudo da PT apresentado no capítulo 2 foi possível concluir que deveria ser estudada a 

gestão de stocks e sua distribuição, a empresa identificou oportunidades de melhoria nessa área 

sustentadas pelos elevados níveis de stock e taxas de cobertura nos armazéns próprios.  

Os gestores de cadeias de abastecimento precisam de ferramentas de engenharia e gestão para 

auxiliá-los na tomada decisões eficientes e eficazes. Neste contexto, de acordo com a revisão de 

literatura e de acordo com o caso de estudo da PT, identificou-se como adequado um modelo 

matemático para o estudo de estratégias a nível tático. Na sua construção foi necessário considerar a 

distribuição para vários armazéns através de um centro logístico a um nível macro, ao mesmo tempo 

que se recolheram dados operacionais para parâmetros do modelo. Como foi constatado na 

descrição do problema em estudo, a dimensão do problema levou à necessidade de o mesmo ser 

reduzido, tendo os armazéns dos SP’s agrupados. 

Neste contexto, desenvolveu-se um modelo otimização para o caso em estudo, utilizando como base 

o trabalho desenvolvido por Vicente (2015). O modelo considera uma cadeia de abastecimento com 

distribuição de um centro logístico para vários armazéns onde existe o fluxo de vários produtos. A 

escala temporal utilizada foi de 1 semana. O modelo desenvolvido determina, para cada período de 

tempo e produto o nível de stock em cada armazém secundário e o fluxo de produtos ao longo da 

cadeia de abastecimento, estes envolvem as quantidades expedidas entre diferentes entidades da 

cadeia de abastecimento e quantidade de transhipment. É de referir que o modelo foi implementado 

na linguagem de modelação GAMS utilizando CPLEX como o algoritmo escolhido para o processo de 

otimização. 

A utilização do modelo de otimização na resolução do caso em estudo permitiu a obter resultados 

ótimos que possibilitaram o estudo e comparação de vários cenários. Através do modelo construído 

obtiveram-se decisões de restruturação da política de gestão de stocks da empresa com vista à 

minimização dos custos totais. Algumas das conclusões mais relevantes indicam que a política de 

gestão de stocks e distribuição em funcionamento à data da realização deste trabalho é o que 

apresenta maiores custos totais. Assim, numa análise a um ano, a política de distribuição que 

apresenta menores custos totais é a do cenário ótimo por ser a mais flexível e permitir encomendas 

apenas quando estritamente necessárias. No entanto, uma análise qualitativa rapidamente 

desclassifica esta hipótese uma vez que tornaria a tomada de decisão dependente do modelo 

construído.  
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Deste modo a política de distribuição com menores custos totais e viável do ponto de vista da sua 

utilização é a política de revisão periódica, com poupanças anuais estimadas em mais de €42M face 

ao caso atual. A análise de sensibilidade realizada indica que apenas um aumento significativo da 

procura possa ter impacto nos resultados obtidos, pelos que estes são robustos.  

Espera-se então que a presente dissertação se mostre como uma ferramenta útil para a tomada de 

decisão sustentada e eficaz pelos gestores da empresa. 

Para trabalho futuro indicam-se melhorias que possam sustentar a robustez da análise. A primeira 

consideração para trabalho futuro seria a adaptação do modelo de forma a considerar o stock de 

segurança como uma variável a ser otimizada. O estudo de diferentes valores para o stock de 

segurança permitiria perceber em que nível de stock é que este se torna frequentemente igual ao 

stock de segurança e tentar compreender os limites do sistema. Desta forma poderia estudar-se a 

redução das atuais taxas de cobertura. 

Uma segunda melhoria passível de introduzir no modelo é a desagregação dos armazéns dos SP 

passando a ser considerados no modelo os dezanove armazéns, permitindo assim estimar com maior 

precisão os custos relacionados com o transporte de encomendas. No entanto, a agregação realizada 

de modo a simplificar os dados do problema não traz efeitos nefastos, dado que todos os armazéns 

em território continental partilham a mesma tabela de preços.  

Apesar de ter sido decidido em conjunto com os responsáveis pelo departamento de planeamento 

que não seria considerado um custo de perda de venda, seria interessante como melhoria estudar as 

alterações aos resultados obtidos caso este parâmetro fosse considerado. Ainda que se trate de uma 

empresa de serviços, e que os materiais em estudo sejam materiais de infraestrutura, num mercado 

competitivo como o das telecomunicações existe sempre o risco de perda de um cliente para a 

concorrência devido a atrasos no serviço. Este risco também pode ser estudado caso o sistema 

considere o conceito de backorders.  

A quarta sugestão deriva da agregação temporal que foi feita através da modelação de duas 

semanas. Uma vez que a PT tem uma obrigatoriedade de efetuar as entregas em 24h no continente e 

numa semana caso seja uma encomenda destinada às ilhas, a modelação de um dia de operação 

permitiria estudar algumas restrições como o número de expedições numa semana e introduzir o 

conceito de tempo de fornecimento no modelo que permitiria que o stock contabilizado fosse o stock 

em armazém e em transporte resultando numa representação mais realista do sistema real. 
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Anexos  

Anexo 1 – Distribuição de tipo de material por segmento de distribuição 

 

 
Figura A 1 – Esquema da distribuição de produtos por segmento de distribuição. 

 
 

Anexo 2 – Dispersão geográfica das instalações PT  

 

Figura A 2 - Dispersão Geográfica – Estrutura logística direta de redes 
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Tabela A 1 - Número de lojas próprias e lojas de agentes por dispersão geográfica. 

  Lojas Próprias Lojas de Agentes 

 Total 88 174 

Portugal Continental 
Norte 44 92 

Sul 37 57 

Regiões Autónomas 
Açores 3 12 

Madeira 4 13 

 
 


