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Resumo 
 

O aumento da capacidade produtiva de uma indústria acarreta frequentemente uma série de ajustes 

estratégicos e táticos em vários departamentos da empresa, de forma a garantir que os produtos 

cheguem de forma competitiva até aos clientes finais, na quantidade, local e data requeridos. 

A presente dissertação desenvolve um estudo relativo ao projeto e planeamento da cadeia logística da 

empresa The Navigator Company, para o papel tissue, que se encontra atualmente em fase de 

expansão no mercado. A preocupação da empresa pelo desenvolvimento sustentável das suas 

operações faz com que se tenha em consideração as três vertentes da sustentabilidade: económica, 

ambiental e social.  

No presente trabalho realiza-se uma contextualização do problema em estudo, analisando-se o estado 

atual do mercado, e caracterizando-se a The Navigator Company quanto à sua produção e logística 

atuais. Para a resolução do problema é proposto um modelo multiobjetivo de programação linear inteira 

mista (MOMILP). O modelo permite analisar diversos cenários de planeamento da rede logística, 

visando a minimização dos custos e dos impactos ambientais e a maximização dos impactos sociais. 

A resolução do caso de estudo indica que a estratégia que melhor satisfaz os interesses da The 

Navigator Company passa pelo envio semanal de bobines desde o porto de Aveiro até ao porto de 

Liverpool, que posteriormente serão transportadas até à cidade de Manchester onde serão convertidas 

em produto acabado, sendo este distribuído diretamente aos clientes finais. Em relação à instalação 

de armazéns, as localizações recomendadas para manter o stock de segurança são Belfast, 

Northampton e Manchester. 
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Abstract 
 

An industry’s production capacity increase frequently implies strategic and tactical adjustments in 

several departments, in order to ensure that the product can be competitively delivered in the required 

amount, by the promised date, to the final client’s location. 

This thesis addresses the supply chain network design of The Navigator Company, for the tissue paper 

product, which is currently in a phase of expansion in the market. The company’s concern for the 

sustainable development of its operations considers the three pillars of sustainability: economic, 

environmental and social.  

In the present paper, a contextualization of the issue is made, regarding the current state of the tissue 

paper market, and the current operations of production and logistics of The Navigator Company. For 

the resolution of the identified issue, a multi-objective mixed integer linear programming model 

(MOMILP) is proposed, based on the literature review. The model analyzes different logistics planning 

scenarios, while targeting minimizing costs and environmental impact and maximizing social impact. 

The resolution of the case study indicates that the strategy that better satisfies the interests of The 

Navigator Company	 is the weekly shipping of Jumbo Rolls from the port of Aveiro until the port of 

Liverpool, which will then be transported up to the city of Manchester, where they will be converted into 

Finished Products, to be directly delivered to the final clients. The recommended warehouses facilities 

for the safety stock are in Belfast, Northampton and Manchester. 
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1. Introdução 
Neste primeiro capítulo procura-se contextualizar o problema a desenvolver na dissertação, 

clarificando a origem do mesmo e como este se insere no panorama atual da indústria em causa. 

Apresentam-se os principais objetivos da dissertação, assim como a metodologia através da qual 

será abordado o tema em estudo. O capítulo termina com uma apresentação da estrutura do 

trabalho. 

1.1. Contextualização do problema 
Com uma posição de grande relevo no mercado internacional da pasta e do papel, a The Navigator 

Company é uma das mais fortes marcas de Portugal no mundo. A sua estrutura produtiva assenta em 

quatro polos industriais localizados em Cacia, Figueira da Foz, Setúbal e Vila Velha de Ródão, que 

constituem grandes referências nas Indústrias da pasta e do papel a nível internacional.  

A empresa The Navigator Company tomou no passado ano de 2015 a decisão estratégica de ingressar 

no mercado do papel tissue, também conhecido como papel doméstico (como por exemplo 

guardanapos, lenços de papel ou papel higiénico). A aquisição da empresa AMS BR Start Paper foi o 

primeiro passo nesse sentido, uma vez que esta fábrica se dedica exclusivamente à produção desse 

tipo de papel. No momento da aquisição, a AMS tinha uma capacidade instalada de 30 mil toneladas 

de papel por ano, tendo já essa sido duplicada através de um investimento feito pela The Navigator 

Company. Para reforçar a aposta neste sector, a The Navigator Company está atualmente a realizar 

um projeto no complexo de Cacia, para que seja instalada uma linha de produção de papel tissue, que 

se espera vir a ter uma capacidade de 70 mil toneladas anuais, essencialmente direcionadas para 

exportação. Até à data, o complexo de Cacia é responsável apenas pela produção de pasta 

branqueada de eucalipto, integrando também uma central de produção de energia renovável. A The 

Navigator Company pretende fazer parte dos líderes do mercado europeu na área do tissue, entrando 

rapidamente nas dinâmicas do negócio e beneficiando de uma base de clientes da AMS já 

estabelecida, assim como dos seus próprios clientes de papel de escritório, em cerca de 130 países e 

mais de 4.000 pontos de entrega espalhados pelos cinco continentes. 

O papel tissue é hoje em dia uma das commodities mais essenciais e presentes no dia-a-dia de grande 

parte da população mundial, e pode estar presente sob diversas formas. Segundo dados da RISI – 

organismo que gere a informação relativa à indústria de produtos derivados das florestas mundiais – o 

período entre 2010 e 2021 vai testemunhar um crescimento médio anual no consumo de tissue de 4% 

(Week & Uutela, 2015). Um dos motores desse incremento de consumo é a China, que em 2014 passou 

mesmo a ser o segundo maior consumidor de tissue a nível mundial, ultrapassando a Europa, e ficando 

apenas atrás da América do Norte – ver figura 1 (RISI). O melhoramento do nível de vida da classe 

média chinesa justifica o aumento do consumo de produtos de higiene, onde se englobam alguns 

produtos derivados do papel tissue.  
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FIGURA 1 - DISTRIBUIÇÃO MUNDIAL DO CONSUMO DE PAPEL TISSUE (FONTE: RISI) 

 

As três maiores empresas desta indústria a nível global são a Kimberly-Clark, a SCA e a Georgia Pacific 

(Sundsvall, 2013), que juntos possuem cerca de 29% da capacidade produtiva mundial, o que 

testemunha o elevado grau de fragmentação do mercado. Em Portugal, a Renova, Fábrica de Papel 

do Almonda, S.A. é líder de mercado com uma cota de cerca de 30%, estando também presente em 

mais de 60 mercados. A Renova apresentou em 2014 uma capacidade produtiva de cerca de 70 mil 

toneladas, e um volume de negócio de 130 milhões de euros, repartidos de forma igual entre o mercado 

doméstico e a exportação. 

Neste contexto, e na expectativa em torno do aumento da procura relativa aos produtos de papel tissue, 

assim como o objetivo de diversificação do negócio no médio e longo prazo, a The Navigator Company 

decidiu apostar num mercado de produto que até então não havia explorado, aproveitando os 

conhecimentos técnicos que advêm dos muitos anos de experiência na indústria do papel. 

É nesta circunstância que o presente trabalho estuda a expansão da The Navigator Company no 

mercado de papel tissue para o mercado específico do Reino Unido, focando-se no projeto e 

planeamento da cadeia de abastecimento que permita satisfazer a procura dos novos clientes de forma 

competitiva e com elevado nível de serviço. O mercado do Reino Unido é historicamente importante 

para a The Navigator Company, e a empresa procura manter a sua competitividade nesse mercado 

através de operações logísticas benéficas e proveitosas. Sendo esta uma nova operação na empresa, 

o projeto da rede será executado desde o início, analisando-se diversos cenários. Acresce que, sendo 

a sustentabilidade uma das maiores preocupações da The Navigator Company, e estando o conceito 

presente em todos os seus setores de atividade, este trabalho terá para além de uma preocupação 

económica, preocupações a nível ambiental e social, integrando este estudo no âmbito da gestão de 

cadeias de abastecimento sustentáveis. 
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1.2. Objetivos do Trabalho 
A realização deste trabalho tem como principal propósito o projeto e planeamento da cadeia de 

abastecimento do papel tissue da The Navigator Company para o mercado do Reino Unido, tendo em 

consideração o seu desempenho económico, ambiental e social. Assim, o trabalho pretende suportar 

decisões a nível estratégico e tático, tais como os tipos de produtos a enviar, as entidades a instalar, 

os volumes de fluxos de materiais a transportar entre entidades, os meios de transporte a utilizar e os 

níveis de inventário a armazenar. Para atingir estes objetivos desenvolver-se-á um modelo de 

otimização matemática que será aplicado a diversos cenários definidos em conjunto com a The 

Navigator Company. 

 

1.3. Metodologia 
A presente secção tem como objetivo a apresentação da metodologia desenvolvida neste trabalho. 

Esta está estruturada em 5 etapas:  

1- Caracterização da empresa e do problema a resolver 

2- Enquadramento Teórico 

3- Recolha, Tratamento de Dados e Definição de Pressupostos 

4- Desenvolvimento do Modelo e sua validação  

5- Análise de Resultados 

A primeira etapa do trabalho tem como objetivo uma compreensão da atividade do grupo industrial The 

Navigator Company, caracterizando o seu modelo de negócio, e que interesses estão por detrás dos 

investimentos em novos produtos. 

Numa segunda fase será efetuado um enquadramento teórico dos temas mais significativos a ter em 

conta para o desenvolvimento do projeto, analisando os principais trabalhos na área, assim como a 

evolução do pensamento em relação às cadeias de abastecimento, desde o aparecimento do conceito 

em meados dos anos 50 até aos modelos mais atuais. 

Os dados de maior relevo para a resolução do problema serão recolhidos na terceira fase do trabalho, 

juntamente com a definição dos pressupostos necessários aquando da ausência ou inadequação de dados. 

A quarta etapa terá como objetivo a construção do modelo conceptual e a formulação matemática que 

servirá de base para alcançar a solução ótima a adotar. Para além disso, o modelo será testado a fim 

de se compreender se efetivamente reflete a realidade do problema. 

Por fim analisar-se-ão e discutir-se-ão os resultados do modelo, tendo por base a criação de diversos 

cenários, a fim de compreender qual o mais viável para a empresa. Nesta fase realizar-se-á também 

uma análise de sensibilidade aos dados previamente recolhidos, testando a integridade da solução. 
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1.4. Estrutura do Trabalho 
Tendo em conta a metodologia enunciada e o trabalho desenvolvido, a presente dissertação encontra-

-se estruturada da seguinte forma: 

No presente capítulo (capítulo 1) contextualiza-se o problema a resolver, apresenta-se a metodologia 

a seguir no desenvolvimento desse problema, e expõem-se os objetivos do projeto. 

O capítulo seguinte (capítulo 2) será constituído por uma análise mais aprofundada ao caso de estudo. 

Para isso apresentar-se-á a empresa The Navigator Company: desde a sua história até aos seus 

investimentos recentes, passando pela estrutura e principais produtos. Nesse momento será também 

detalhado o problema a resolver nos capítulos seguintes. 

O terceiro capítulo é composto pela revisão bibliográfica executada com base no problema identificado 

anteriormente. Assim, a revisão incide sobre projeto e planeamento de cadeias de abastecimento, a 

sua modelação, e ainda sobre os temas mais relevantes relacionados com a sustentabilidade. 

No quarto capítulo é caracterizado o modelo matemático e descrita a formulação que será 

posteriormente adaptada e implementada no software adequado. 

No quinto capítulo realiza-se o tratamento dos dados, assim como a compreensão das estratégias 

empregues na sua recolha, e a análise aos pressupostos a inserir no modelo aquando da falta de 

dados. Apresenta-se a superestrutura da rede e todas as entidades que lhe pertencem. 

Os resultados são apresentados e devidamente comentados no capítulo 6 do trabalho. Numa primeira 

fase apresentam-se os resultados da otimização single objective, sendo depois analisados de um ponto 

de vista multiobjetivo. O capítulo termina com a análise de sensibilidade. 

Por fim, o sétimo capítulo contém as principais conclusões do trabalho, assim como as possíveis 

considerações para um trabalho futuro. 
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2. Caso de Estudo 
2.1. The Navigator Company 

2.1.1. História do grupo 

A evolução da The Navigator Company encontra-se representada na figura 2.  Dados fornecidos pela 

empresa1 permitem acompanhar a sua história, que se encontra descrita nos próximos parágrafos. O 

início da sua atividade remonta a 1953, quando a então Companhia Portuguesa de Celulose arrancou 

no complexo de Cacia com a produção de pasta crua de pinho, num projeto liderado por Manuel Santos 

Mendonça.  

	

FIGURA 2 - CRONOLOGIA DA EVOLUÇÃO DA THE NAVIGATOR COMPANY 

Quatro anos mais tarde dá-se um importante passo na história da empresa, ficando desde aí marcada 

pelo seu sentido de inovação e desenvolvimento: é pioneira a nível mundial na produção de pasta de 

papel branqueada a partir de eucalipto pelo processo kraft– processo atualmente utilizado em todo o 

mundo, que consiste no cozimento dos cavacos de madeira com hidróxido de sódio e sulfeto de sódio, 

promovendo a dissolução da lignina e a libertação das fibras. 

A atividade em Setúbal iniciou-se no ano de 1964 pela empresa Socel – Sociedade Industrial de 

Celulose, SARL, produzindo pasta branqueada de eucalipto. No ano seguinte é formada a Inapa, 

contígua à Socel, e que veio produzir a partir de 1969 papel fino de impressão e escrita. 

É em 1975 que é constituída a Portucel – Empresa de Celulose e Papel de Portugal EP, que resulta da 

nacionalização da indústria da celulose, integrando uma série de fábricas de pasta e de papel. 

A fábrica de pasta da Figueira da Foz iniciou atividade em 1984, pela mão da empresa Soporcel – 

Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. 

																																																													
	

	

1	http://www.thenavigatorcompany.com/Institucional/Historia.	Acedido	em	15	de	Março	de	2016	
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Depois de algumas reestruturações organizacionais e integração de outras empresas, é em 2001 formado 

o Grupo Portucel Soporcel, através da aquisição integral da Soporcel – Sociedade Portuguesa de Papel, 

S.A. por parte da Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. formando-se então o maior grupo 

produtor de papéis finos não revestidos da Europa. A Semapa, empresa constituída em 1991 com o 

objetivo de concorrer à reprivatização das empresas Secil – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. e 

CMP – Cimentos Maceira e Pataias, S.A., adquire em 2004 a maioria do capital do Grupo Portucel 

Soporcel, permitindo ao grupo consolidar a sua posição de liderança nos mercados internacionais. 

Em 2009 é inaugurada a nova Fábrica de Papel de Setúbal, que conta com a maior e mais sofisticada 

máquina do mundo para a produção de papéis finos de escritório e para a indústria gráfica, sendo 

designada About the Future. O investimento de 525 milhões de euros teve um impacto significativo na 

economia portuguesa, e valeu à empresa o estatuto de líder europeu na produção de papéis finos de 

impressão e escrita não revestidos (UWF).  

No dia 10 de Fevereiro de 2015, a empresa transmitiu através de um comunicado a aquisição da 

empresa AMS BR Star Paper S.A., justificando-a com o plano de desenvolvimento para um novo ciclo 

de crescimento e diversificação. Aos olhos da The Navigator Company, a AMS era à data da aquisição 

o produtor europeu de tissue mais eficiente e rentável da península ibérica, com um volume de vendas 

em 2014 de €51,3 milhões e um EBITDA de €9,5 milhões. 

O dia 6 de Fevereiro de 2016 ficou marcado pela alteração de nome do até então Grupo Portucel Soporcel 

para The Navigator Company. Essa alteração surge de uma identificada necessidade de criação de uma 

marca comum que unisse ainda mais o grupo, fazendo para isso sentido a utilização do nome de um 

produto de enorme sucesso da empresa, trazendo valor à dimensão corporativa do grupo. 

2.1.2. Contextualização do Grupo 

A The Navigator Company é atualmente o terceiro maior exportador português, atrás da Petrogal e da 

Volkswagen Autoeuropa2, representando cerca de 3% do total das exportações nacionais, refletindo-

se em 1% do PIB3. O ano de 2015 foi um ano especialmente positivo a nível de volume de negócios, 

registando este um crescimento de 5,6% quando comparado com o do ano anterior, fixando-se em 1,6 

mil milhões de euros (máximo histórico da empresa). O peso das vendas de papel no volume de 

negócios foi de 75%, a energia representou 12%, a pasta 10%, enquanto que o tissue representou 

cerca de 3% (Direção de Comunicação The Navigator Company, 2015).  

																																																													
	

	

2	http://visao.sapo.pt/actualidade/economia/2015-10-22-Estas-sao-as-empresas-portuguesas-que-mais-
exportam.	Acedido	em	16	de	Março	de	2016	
3	http://www.aiff.org.pt/pdf/comunicados/comunicado1.pdf.	Acedido	em	16	de	Março	de	2016	
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A The Navigator Company é líder europeia na produção de papéis finos de impressão e escrita não 

revestidos (UWF), e sexto a nível mundial. No que à produção de pasta branqueada de eucalipto 

(BEKP) diz respeito, a empresa é também líder europeia, e quinta a nível mundial. O Grupo tem seguido 

uma estratégia de inovação e desenvolvimento de marcas próprias, que hoje representam mais de 62% 

das vendas de produtos transformados4, merecendo particular destaque a marca Navigator, líder 

mundial no segmento premium de papéis de escritório. As vendas têm como destino 127 países 

localizados nos cinco continentes, com maior destaque para a Europa e Estados Unidos da América. 

A atividade do grupo está assente em três principais vetores5: a investigação aplicada, os viveiros e 

a atividade industrial: 

a) Investigação Aplicada 
Em 1996 a empresa desenvolveu o Instituto de Investigação da Floresta e Papel – RAIZ – responsável 

pelas atividades de Investigação e Desenvolvimento nas áreas florestais e industriais do grupo. Em 

parceria com algumas universidades portuguesas, o RAIZ tem como finalidade transformar o 

conhecimento adquirido em tecnologia, otimizando as vantagens competitivas da The Navigator 

Company, garantindo a sua sustentabilidade. 

b) Viveiros 
Os Viveiros Aliança, propriedade da The Navigator Company, têm uma capacidade produtiva de cerca 

de 12 milhões de plantas anuais, sendo 35% utilizado para consumo interno, e o restante para venda 

no mercado. É o maior produtor mundial da planta clonal de Eucalyptus globulus. 

c) Atividade Industrial 
A atividade industrial da empresa, como será explorado no próximo capítulo, é desenvolvida 

maioritariamente em 3 complexos industriais: Cacia, Figueira da Foz e Setúbal; nos quais para além 

da produção de pasta e de papel, é também produzida energia a ser utilizada internamente, ou a 

fornecer à rede elétrica nacional. 

Quanto ao portfolio de marcas da The Navigator Company, divide-se entre marcas de papel de 

escritório, e marcas para a indústria gráfica, sendo que no médio prazo está previsto que as marcas de 

papel tissue ganhem também relevância. Denominador comum a todas as marcas de papel é a 

qualidade concebida para exceder as expectativas dos clientes em todo o mundo. O Navigator é o 

papel premium mais vendido no Mundo, com consumidores em mais de 110 países. Pioneer, Explorer, 

Inacopia são exemplos de outras marcas do grupo, especializadas no papel de escritório, tanto para 

																																																													
	

	

4http://www.thenavigatorcompany.com/var/ezdemo_site/storage/original/application/0a0f30f8b24141d7dcf12
35bf7726260.pdf.	Acedido	em	4	de	Março	de	2016	
5	http://www.thenavigatorcompany.com/Institucional/A-Nossa-Actividade.	Acedido	em	4	e	Março	de	2016	



	

	 8	

fins profissionais como domésticos. Quanto à industria gráfica, Soporset e Inaset são as marcas que 

se destacam da concorrência graças às suas propriedades de excelência. 

 

2.1.3. Estrutura Produtiva 

A The Navigator Company assenta a sua atividade industrial essencialmente em 3 polos distintos: 

Cacia, Figueira da Foz e Setúbal. Comum a todos os complexos é a constante busca pela qualidade, 

sofisticação e proteção ambiental. Os processos produtivos adotados são também um exemplo de 

sustentabilidade e de eficiência energética, na medida em que recorrem à biomassa florestal como 

principal fonte de energia (The Navigator Company, Sustentabilidade).  

O Complexo Industrial da Figueira da Foz está localizado na freguesia de Lavos, e é atualmente 

responsável pela produção anual de 570 mil toneladas de pasta branqueada de eucalipto (BEKP), e 

800 mil toneladas de papéis finos de impressão e escrita não revestidos (UWF). Foi a partir de 1991 

com a implementação da primeira máquina de papel que aliou a produção da pasta à produção de 

papel, e foi através da sua elevada qualidade que aqui nasceu o papel Navigator, referência no mercado 

mundial dos papéis de escritório premium. Nota também para o importante facto de integrar uma central 

de cogeração a biomassa e outra a gás natural de ciclo combinado, para a produção de energia. 

Na península de Mitrena está localizado o Complexo Industrial de Setúbal, constituído por uma fábrica de 

pasta, que produz 550 mil toneladas anuais totalmente integradas na produção de papel, e duas fábricas 

de papel, que juntas produzem 775 mil toneladas por ano. A mais recente fábrica de papel, denominada 

About the Future, é uma referência mundial a nível de sofisticação, desempenho e eficiência energética. 

Estrategicamente posicionado no centro da maior mancha florestal de eucalipto em Portugal, encontra-

se o Complexo Industrial de Cacia. Com um volume de produção anual na ordem das 320 mil toneladas 

de pasta de papel, é reconhecido pelas suas pastas desenhadas para aplicações especiais, à medida 

dos mais exigentes clientes europeus. A 13 de Outubro de 2015 foi emitido um comunicado por parte 

da empresa, informando da expansão deste complexo, que permitiu um aumento da capacidade 

produtiva em 20%, implementando as soluções tecnológicas mais evoluídas tanto do ponto de vista 

industrial como também ambiental (Soporcel, Velha, & Soporcel, 2016). 

Há que referenciar a mais recente aquisição da The Navigator Company: a empresa AMS BR Start 

Paper. A AMS é uma empresa com fábrica localizada em Vila Velha de Rodão, e que produz papel 

tissue, em duas vertentes distintas: segmento doméstico, e segmento profissional. No primeiro, procura 

satisfazer as necessidades familiares, quer seja de papel higiénico, rolo de cozinha, ou guardanapos; 

enquanto que no segmento profissional é disponibilizada uma gama de produtos direcionados para a 

hotelaria, restauração ou indústrias. Aquando da compra da AMS, esta dispunha de uma capacidade 

produtiva de cerca de 30 mil toneladas anuais de tissue. A The Navigator Company ocupou-se de criar 

uma nova linha produtiva que duplicasse essa mesma capacidade, tendo a mesmo sido já inaugurada.   
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2.1.4. Processo produtivo de papel tissue 

A principal matéria-prima utilizada na produção do papel tissue é a pasta de papel. No presente problema, 

o próprio Complexo Industrial de Cacia é o responsável pela produção da pasta branqueada de eucalipto 

que viajará posteriormente por pipeline para o local de produção do tissue, o que permite uma elevada 

eficiência de abastecimento. As diversas fases de produção estão destacadas de seguida (Moura, 2015): 

(1) Carregamento: colocação da pasta branqueada de eucalipto nos pulpers, semelhantes aos 

expostos na figura 3 (Moura, 2015). Neste equipamento é preparada a mistura que irá dar origem 

ao papel tissue, fazendo-se o controlo e registo da composição fibrosa do carregamento.  

	
	
	

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) Desagregação: processo de desintegração da matéria prima fibrosa num meio aquoso com o 

objetivo de obter uma suspensão homogénea e separar fibras individuais. Quanto maior for a 

concentração da pasta e mais elevada a temperatura melhor se processa a desagregação. 

(3) Parametrização da máquina: nesta fase definem-se na sala de comando quais os parâmetros 

da operação a realizar. 

(4) Dispersão: individualização das fibras de celulose por ação mecânica de dois discos por onde 

passa a mistura aquosa, evitando a deposição de stickies – pequenas partículas geradas pela 

acumulação de resinas e outras impurezas – nas máquinas de produção, que poderiam 

prejudicar a qualidade do papel a produzir. 

(5) Depuração Vertical: remoção de impurezas da suspensão fibrosa por diferença de densidades. 

(6) Despastilhagem: remoção de aglomerados de fibras que não foram individualizadas na fase 

de desagregação. 

(7) Refinação: tratamento mecânico que é dado 

à fibra com o objetivo de aumentar a 

resistência do papel à tração. As fibras são 

batidas por forma a aumentar os pontos de 

contacto entre elas, fortalecendo as suas 

ligações (ver figura 4, de Moura, 2015). 

 

 

FIGURA 3 - PULPER APÓS CARREGAMENTO (MOURA, 2015) 

FIGURA 4 – REFINADOR (MOURA, 2015) 
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(8) Dosagem da Pasta: controlo da qualidade da pasta que irá alimentar a máquina de papel. 

(9) Depuração Centrífuga: remoção de contaminantes presentes na suspensão fibrosa por ação 

de depuradores centrífugos. 

(10)  Diluição: adição de água, tornando a pasta mais diluída. 

(11)  Crivagem: remoção de partículas sólidas por meio de um sistema de crivos com orifícios de 

diferentes dimensões. 

(12)  Formação: nesta fase as fibras são depositadas na tela, dando a forma de folha de papel à 

pasta. A pasta entra na cabeça da máquina (caixa de entrada), sendo que as três operações 

seguintes são executadas no interior da mesma. 

(13)  Prensagem: utilização de meios mecânicos para remoção da água, promovendo a interligação 

das fibras e o aumento da resistência à tração e ao rasgamento, reduzindo o volume específico. 

(14)  Secagem: continuação da remoção da água, agora por ação de calor libertado pelo cilindro 

secador. 

(15)  Crepagem: proporciona um efeito de crepe ao papel, concedendo-lhe volume e textura. É 

executada através de uma lâmina de Crepagem, que solta o papel do cilindro secador. 

(16)  Enrolamento: o papel produzido é enrolado em bobines, expostas na figura 5 (fábrica AMS, 

em Vila Velha de Rodão). 

(17)  Inspeção das características do papel: inspeção visual e verificação por amostragem das 

características físico-mecânicas do papel. Os testes efetuados pelos operadores passam por 

ensaios de tração, gramagem e verificação de brancura.	 

O processo produtivo pode terminar nesta fase, 

sendo que o produto final – guardanapos, papel 

higiénico, lenços, etc. – a ser consumido apenas fica 

concluído depois da conversão das bobines em 

produto acabado. Esse processo é executado nos 

converters.  

2.2. Descrição das operações logísticas atuais 
Uma vez que o presente trabalho se prende com a análise da cadeia logística do papel tissue até ao 

Reino Unido, fará sentido uma compreensão das operações atuais existentes até esse destino, 

baseadas na exportação dos papéis finos de impressão e escrita não revestidos (UWF).  

O Reino Unido representa atualmente um peso de 10%-15% do total das vendas Europeias desse 

produto, existindo aproximadamente 70 pontos de entrega. Do total de produto distribuído no Reino 

Unido, cerca de 80% é entregue diretamente aos clientes finais em contentor, sem passar por qualquer 

armazém desde que sai das fábricas em Portugal. Para este tipo de operações utilizam-se 

FIGURA 5 - BOBINES NA FÁBRICA AMS (AMS) 

Parte do problema a ser analisado neste trabalho passa por comparar a hipótese de expedição de 

bobines da fábrica de Cacia, com a hipótese de expedição do produto já convertido. 
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maioritariamente os portos de Liverpool e de Felixstowe. Para os restantes 20% que não são entregues 

diretamente ao cliente (encomendas mais pequenas e de contentor não completo) a empresa contrata 

um armazém logístico em Felixstowe, no qual os contentores são movimentados e desconsolidados, e 

o produto é armazenado. Em função da data de entrega de encomendas aos clientes, é realizada a 

separação, preparação, e recolha de pedidos consoante a ordem de um cliente – e o transporte 

secundário otimizado muitas vezes com produtos que não papel, mas compatíveis com o transporte. 

Na figura 6 está representado um diagrama das 

operações logísticas atuais no Reino Unido. As setas 

verdes dizem respeito ao transporte marítimo, a seta a 

azul representa o fluxo de material a entrar no armazém, 

enquanto que a cor de laranja estão indicados os fluxos 

de produto a entrar nos clientes. 

 

 

 

 

O mercado do Reino Unido sempre foi abastecido por via marítima desde Portugal, devido à maior 

competitividade logística, no que aos custos e nível de serviço diz respeito. O abastecimento ocorre 

maioritariamente através de contentores a partir dos portos da Figueira da Foz e de Setúbal, pesando 

cada contentor aproximadamente 23 toneladas.  
2.3. Caracterização do problema 
O ciclo produtivo de uma indústria fica concluído quando os seus produtos chegam aos clientes finais em 

condições de serem consumidos na quantidade, local e data requeridos. Para que isso aconteça, é 

necessário que as empresas garantam uma rede de distribuição que leve os seus produtos desde o local 

de produção até ao local de consumo. Esta atividade pode muitas vezes ser complexa, passando por 

várias entidades distintas, sofrendo várias paragens em hub terminals – locais onde a mercadoria é 

transferida de um meio de transporte para outro – e cumprindo com normas e regras que muitas vezes 

variam de país para país. Estas operações complexas levam por vezes as empresas a apresentarem 

custos de distribuição elevados que podem fazer com que a operação em certos mercados deixe de ser 

rentável, fazendo sentido abandonar determinados clientes. Para além dos custos associados, as 

empresas devem garantir a qualidade do serviço de distribuição, algo que muitas vezes pode ser 

complicado devido aos serviços serem realizados em sistema de outsourcing, que alheiam a empresa-

mãe ao fluxo dos acontecimentos. 

Aos olhos do cliente final, um serviço consistente, seguro e de qualidade transmitirá a confiança 

necessária para que os procedimentos comerciais se realizem com fluidez e credibilidade, criando-se 

ligações benéficas para ambas as partes. Com um mundo em constante mudança, onde o fator tempo 

A- Porto e Armazém de Felixstowe  

B- Porto de Liverpool 

FIGURA 6 - ESQUEMA SIMPLIFICADO DOS FLUXOS DE 
ABASTECIMENTO ATUAIS 
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tem um peso elevado na estratégia a longo prazo, torna-se imprescindível a flexibilidade das operações 

a fim de ser possível uma adaptação às alterações de alguns parâmetros – preços de combustíveis, mão-

de-obra, ou armazenamento – graças a desastres naturais, crises internacionais, especulações bolsistas 

ou outros fatores. No caso da empresa em estudo, a atenção dada a estes pormenores é decisiva para 

que seja líder europeia no mercado de papel e de pasta em que opera, e é a contínua preocupação 

com estas questões que a fazem almejar ser também líder nos novos produtos que agora introduz.  

No contexto de diversificação da The Navigator Company, a instalação de uma nova unidade produtiva 

com vista à introdução de um novo tipo de produtos no mercado insere-se num nível estratégico de 

decisões, onde a definição da rede de distribuição é uma delas. A The Navigator Company está a criar 

no complexo industrial de Cacia uma capacidade produtiva de 70 mil toneladas anuais de papel tissue, 

orientadas maioritariamente para exportação. Como tal, surge a necessidade, por parte do 

Departamento de Logística da The Navigator Company, de criar uma cadeia logística que permita que 

essa nova produção chegue aos seus clientes finais.  

Neste trabalho projeta-se e planeia-se a cadeia de abastecimento do papel tissue, minimizando os 

custos logísticos ao mesmo tempo que se tem em consideração os impactos ambientais e sociais das 

opções em análise. Nesta primeira fase, a cadeia de abastecimento irá considerar como único ponto 

de produção a fábrica de Cacia, sendo que ficará em aberto a hipótese de se considerar a integração 

da fábrica de Vila Velha de Rodão na mesma rede logística. 

Como se verificou anteriormente, a produção de papel tissue pode terminar na formação das bobines, 

que representa o produto na sua forma indiferenciada; ou pode ainda cumprir uma fase extra no 

processo produtivo, transformando-se em produto acabado e diferenciado. O trabalho a desenvolver 

na presente dissertação tem em conta estas duas situações distintas, e estima qual dos produtos – 

bobine ou produto acabado – deve ser expedido em direção ao Reino Unido. Caso se opte pela 

expedição das bobines, estas terão de passar obrigatoriamente por um converter em Inglaterra, cuja 

localização se assume ser em Manchester, que as transforme no produto final a ser entregue aos 

clientes. Estas decisões estão esquematizadas na figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 7 - ESQUEMA 

SIMPLIFICADO DO PROBLEMA 
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A deliberação entre qual dos produtos a expedir traz uma série de decisões que necessitam de ser 

avaliadas. Uma delas diz respeito ao tipo de transporte que pode ser utilizado para cada produto. Por 

exemplo, se se optar pelo transporte marítimo, as bobines terão de viajar obrigatoriamente por navio 

convencional, enquanto que o produto acabado viajará por contentores. Naturalmente, estas 

deliberações condicionam também ao nível dos portos de saída e entrada que podem vir a ser 

utilizados. 

Outro aspeto importante a desenvolver passa pelo tratamento da procura a ser considerada na cadeia de 

distribuição, que influenciará a localização das diversas entidades da rede logística, assim como os fluxos 

de produtos entre cada par de entidades e os meios de transporte usados. A empresa reconhece também, 

que por motivos de segurança de stock será necessária a criação de contratos com armazéns no Reino 

Unido – no mínimo um, e no máximo três. O conjunto de todas estas entidades já apresentadas – fábrica, 

armazéns, portos, clientes e converter –  deve estar interligado por fluxos de materiais que definem as 

ligações entre elas. Estas ligações estão definidas na figura 8.	 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 8 as setas a verde representam o transporte de produto acabado, enquanto que as setas a 

vermelho dizem respeito aos fluxos exclusivamente de bobines. Já as setas a azul remetem para as 

ligações que podem ser cumpridas tanto com bobines como com produto acabado. 

Sendo o problema a estudar de natureza estratégica, a procura deverá ser tratada a nível agregado. Neste 

caso trabalhar-se-á com uma unidade de tonelada de papel tissue, sem haver necessidade de 

particularizar os tipos de produtos acabados. A The Navigator Company assume uma procura de 16 mil 

toneladas anuais de papel tissue para o mercado do Reino Unido, repartidos percentualmente da forma 

detalhada no anexo 1 e a serem entregues nos pontos de procura marcados a vermelho na figura 9. 

A nível da caracterização da rede a estudar, e através da análise dos dados fornecidos pela The 

Navigator Company, foi possível identificar 38 pontos de procura distintos. O número relativamente 

reduzido de clientes poupa o processo de clustering (agrupamento de dados), no qual seriam feitas 

simplificações baseadas em alguns pressupostos que iriam pôr em causa a fidelidade dos resultados 

obtidos.  

FIGURA 8 - FLUXOS POSSÍVEIS ENTRE AS ENTIDADES 
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A Irlanda do Norte é uma exceção dentro do caso em 

estudo. O facto de se encontrar separada do resto do 

Reino Unido pelo Mar da Irlanda faz com que não haja 

transporte rodoviário entre as entidades neste país e as 

relativas aos restantes países. Analisando de novo os 

dados do modelo e a figura 9, verifica-se no interior da 

sua fronteira a existência de dois clientes. Pelo facto de 

não existir a possibilidade de instalar um converter na 

Irlanda do Norte, o produto a expedir para estes clientes 

terá de ser obrigatoriamente produto acabado, e viajará 

sempre via marítima até ao porto mais próximo. 

 

 

 

Relativamente aos custos de transporte, é solicitado pela empresa um cálculo das diversas parcelas da 

operação de distribuição. Por exemplo, no caso de o transporte ser executado via marítima, há que 

estimar o custo do transporte entre a fábrica e o porto de saída, o custo do transporte marítimo (frete) e 

o custo do transporte entre o porto de entrada e os clientes finais, passando por converter e/ou armazéns. 

Um dado importante a acrescentar nesta fase diz respeito ao facto de a The Navigator Company operar 

apenas em sistema de outsourcing no que toca ao transporte e distribuição dos seus produtos. A juntar a 

estes custos anunciados, é necessário ter ainda em consideração os custos de handling nos hub terminals. 

À análise dos custos dos diferentes cenários, juntar-se-á uma comparação dos impactos ambientais e 

sociais que cada solução acarreta, devendo-se incorporar no estudo a desenvolver as três vertentes. 

2.4. Conclusões do Capítulo 
A caracterização da The Navigator Company permitiu reconhecer o espírito inovador e vanguardista 

que distingue a empresa. É nesse sentido que foi anunciada a expansão do negócio a uma área até 

então não explorada: o papel tissue.  

O problema a analisar neste trabalho prende-se com o projeto e planeamento da cadeia logística deste 

tipo de papel, com o objetivo de ver satisfeita a procura localizada no Reino Unido. A análise da cadeia 

inicia-se em Cacia, onde está prevista a instalação de uma linha produtiva deste produto no já existente 

complexo industrial. Visto que a The Navigator Company produz tissue também no complexo de Vila 

Velha de Rodão, poderá fazer sentido, no futuro, integrar as duas fábricas na mesma rede logística, 

numa vertente de otimização da cadeia logística. 

No próximo capítulo será executada a revisão de literatura que procurará analisar o estado atual da 

investigação relacionada com o problema identificado, e servir de base para a criação de um modelo 

adaptado às características específicas do problema. 

FIGURA 9 - LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE 
PROCURA 
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3. Revisão Bibliográfica 
3.1.  Introdução 
“Uma revisão bibliográfica passa pela utilização de ideias presentes na literatura como forma de 

justificar uma determinada abordagem a um tema, e demonstrar que esta pesquisa contribui com algo 

novo” (Hart, 1998) 

Neste capítulo será realizado um enquadramento teórico relevante para a resolução do problema 

identificado no capítulo anterior. Pretende-se abordar temas relacionados com cadeias de 

abastecimento, focando especialmente nas questões do projeto e planeamento explorando a 

modelação destes problemas e tendo em conta o conceito de sustentabilidade nas três dimensões que 

o constituem: económica, ambiental e social. 

Uma Cadeia de Abastecimento envolve as atividades associadas ao fluxo e transformação dos 

produtos desde o estado de matéria-prima até chegar ao consumidor final, assim como os fluxos de 

informação associados a esse trajeto. Os fluxos de material e informação podem fluir no sentido 

ascendente ou descendente da cadeia de abastecimento. A fim de gerir estes sistemas utiliza-se a 

atividade de Gestão de Cadeias de Abastecimento, que envolve o processo de planear, implementar 

e controlar as operações da cadeia de abastecimento de uma forma eficiente, por forma a alcançar 

uma vantagem competitiva sustentável. (Melo et al., 2009), implicando por isso a tomada de uma série 

de decisões a nível estratégico, tático ou operacional (Vidal & Goetschalckx, 1997). 

Dentro da Gestão de Cadeias de Abastecimento existe a atividade de Network Design – projeto e 

planeamento da cadeia logística – que envolve decisões estratégicas em relação ao número, 

quantidade e objetivo das entidades presentes na cadeia, bem como ao seu planeamento para que os 

clientes sejam abastecidos no local e no momento desejado (Devika et al., 2014).  

O projeto e planeamento da cadeia logística era inicialmente dominado apenas pela tentativa de reduzir 

os custos para as empresas. No entanto, o foco da preocupação tem-se alargado a outras áreas ao 

longo dos anos. O termo “sustentabilidade” tem vindo a ganhar cada vez mais importância e visibilidade 

no mundo social e político, e os impactos ambientais negativos das indústrias têm sido alvo de uma 

crescente reprovação (Mota et al., 2015). Por desenvolvimento sustentável compreende-se o 

desenvolvimento que satisfaz as necessidades das gerações atuais, sem pôr em causa as 

necessidades das gerações futuras (W. Commission, 1987). Neste contexto devem ser exploradas 

individualmente as três dimensões da sustentabilidade, introduzidas em 2002 por Dyllick & Hockerts: 

económica, ambiental e social. A globalização da economia, em conjunto com a crescente preocupação 

pelos impactos ambientais levou a um aumento da procura pela sustentabilidade em todas as vertentes 

de negócio. Seuring & Müller (2008) definiram o conceito de Gestão de Cadeias de Abastecimento 
Sustentáveis, como sendo a gestão de material, informação e fluxos de capital, assim como a 

cooperação entre empresas ao longo da cadeia de abastecimento, enquanto se tem em conta os 

objetivos das três dimensões da sustentabilidade requeridos pelos stakeholders.  
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O próximo capítulo apresentará os conceitos de cadeia de abastecimento e gestão da cadeia de 

abastecimento, interpretados a partir da investigação prévia já publicada sobre o tema. O projeto e 

planeamento da cadeia de abastecimento são tratados no capítulo 3.3, onde se obtém uma ideia sobre 

o estado atual do conhecimento sobre esses temas. O capítulo que se segue – 3.4. – aborda a questão 

da sustentabilidade e as vertentes que a constituem. No penúltimo capítulo introduz-se a modelação 

de cadeias de abastecimento, apresentando-se alguns modelos já existentes na literatura. No último 

capítulo executa-se uma conclusão do enquadramento teórico, expondo-se as principais ilações a 

retirar, e justificando algumas escolhas no desenvolvimento futuro do projeto. 

3.2.  Cadeia de Abastecimento 
O conceito de Cadeia de Abastecimento tem tido várias interpretações, dependendo da época e do autor 

que o descreve. Em 2002, Ganeshan & Harrison (2002) descreveram cadeia de abastecimento como a 

rede de entidades e canais de distribuição que executam as funções de compra de materiais, 

transformação desses materiais em produtos intermédios ou finais, e da sua distribuição até aos clientes 

finais. Uma definição semelhante havia sido dada 5 anos antes por Bhaskaran e Leung (1997) e em 2001 

por et al. (2001).  

Na cadeia de abastecimento é possível identificar 5 funções básicas (Min & Zhou, 2002): 

1) Compra de matéria-prima e produtos intermédios 

2) Transformação desses materiais em produtos acabados 

3) Acrescentar valor aos produtos 

4) Distribuir e promover os produtos a clientes e retalhistas 

5) Facilitar a troca de informação entre as entidades 

Como principal objetivo, a cadeia de abastecimento deve promover a eficiência operacional, a 

rentabilidade econónima e a posição competitiva da empresa, assim como dos parceiros da mesma 

cadeia (Min & Zhou, 2002) e envolve dois processos básicos intimamente ligados: planeamento de 

produção com controlo de inventário, e processo logístico de distribuição (Tsiakis et al., 2001). 

O conceito de Gestão de Cadeias de Abastecimento tem sido adotado por muitos líderes empresariais, 

por ser uma importante ferramenta de projeto, planeamento e controlo da rede de entidades e tarefas que 

fazem parte da rede logística (Mabert & Venkataramanan, 1998). Keith Oliver foi o primeiro investigador 

a utilizar o termo Gestão de Cadeias de Abastecimento durante uma entrevista ao Financial Times a 4 de 

Junho de 1982, no qual o descreveu como sendo o processo de planeamento, implementação e controlo 

das operações da cadeia logística com o objetivo de cumprir os requisitos dos clientes da forma mais 

eficiente possível. A Gestão da Cadeia de Abastecimento abrange todos os movimentos e 

armazenamentos das matérias-primas, produtos em vias de fabrico e produtos finais, desde o ponto de 

fabrico até ao ponto de consumo. Desde aí, vários autores criaram as suas próprias definições fazendo 

algumas alterações à de Oliver, mas a maior parte mantém-se fiéis aos princípios originais.  

Na próxima subsecção detalhar-se-ão os diferentes níveis de decisão presentes ao longo da cadeia de 

abastecimento, relacionando-se os mesmos com o presente trabalho.  
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3.3.  Projeto e Planeamento da Cadeia de Abastecimento 

Historicamente, cada nível da cadeia de abastecimento era gerido de forma independente, e amparado 

por grandes níveis de inventário. Desde o final do século XX que se tem dado uma importância crescente 

ao problema do projeto das cadeias de abastecimento, e isso deve-se ao aumento da competitividade 

entre as empresas graças à existência de um mercado mais globalizado (Min & Zhou, 2002). As empresas 

vêm-se obrigadas a manter um nível de serviço ao cliente elevado, enquanto tentam manter os seus 

custos competitivos e para isso precisam de redes projetadas de forma adequada (Altiparmak et al., 2006).  

O projeto físico da cadeia de abastecimento envolve um conjunto de decisões estratégicas que passam 

pelo número de entidades a instalar, as suas localizações, capacidades e objetivos; assim como as 

relações com empresas colaboradoras, para que as necessidades dos clientes sejam satisfeitas. Esta 

projeção pode também incluir a seleção dos fornecedores, das empresas subcontratadas e das empresas 

3PL (Klibi et al., 2010; Chopra & Meindl, 2014). Sendo que este tipo de decisões tem consequências no 

longo-prazo, é necessária uma assertiva recolha de dados e uma exaustiva análise de cenários.  

Relativamente às origens e destinos dos fluxos da cadeia de abastecimento, é possível distinguir 3 tipos 

de cadeias: Cadeia Direta, Cadeia Inversa, e Cadeia em Ciclo Fechado. A primeira, que pode ser definida 

como a cadeia de abastecimento na sua definição clássica, é a combinação de todos os processos 

responsáveis por satisfazer as necessidades dos clientes, incluindo as entidades que facilitam esse fluxo 

(Govindan et. al, 2014). Por outro lado, o American Reverse Logistics Executive Council, define a logística 

inversa como sendo o processo de planear, implementar e controlar de forma eficiente e rentável o fluxo 

das matérias primas, inventário de produção em curso, produtos acabados e toda a informação 

relacionada, desde o ponto de consumo até ao ponto de origem, por forma a reaver algum valor e eliminar 

os materiais de forma apropriada. Considerando-se em simultâneo as cadeias direta e inversa, a rede 

que resulta é chamada Cadeia de Ciclo Fechado. Estes conceitos estão resumidos na figura 10, de 

Govindan et. al, 2014. 

	

	

 

 

 

 

 

 

 

Comparando cadeias de abastecimento globais com domésticas, vários investigadores concordam que 

a gestão das primeiras é incomparavelmente mais complexa. Whiteing (1999) e MacCarthy e 

Atthirawong (2003) concordam que as distâncias geográficas nas cadeias globais vão aumentar não 

FIGURA 10 - REPRESENTAÇÃO DE CADEIA DIRETA E INVERSA (GOVINDAN ET. AL, 2014) 
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só os custos de transporte, como também vão complicar as decisões relativas aos níveis de inventários, 

uma vez que o tempo de abastecimento (lead-time) da cadeia é maior. 

Foi reconhecido por vários autores, nomeadamente Papageorgiou no seu estudo de 2009 

(Papageorgiou, 2009) que é saudável a existência de um certo grau de independência e autonomia 

entre cada entidade. No entanto, num cenário onde se enfrenta uma procura a nível global, a agilidade 

da cadeia de abastecimento depende da coordenação entre os vários participantes, e uma cadeia 

robusta e bem planeada tornou-se um fator decisivo no sucesso das empresas (Melo et al., 2009). 

Neste contexto, o planeamento da rede logística procura definir a configuração da cadeia de 

abastecimento que maximize o desempenho económico da empresa no longo-prazo, pelo que envolve 

uma série de decisões de extrema importância, como foi já introduzido na secção anterior. Chaabane 

et al. (2012) definem dois níveis de planeamento: as decisões estratégicas e as decisões táticas. Ballou 

(1997) assumiu também a existência das decisões de nível operacional, que dizem respeito às decisões 

a ser tomadas no dia-a-dia operacional das empresas. Logicamente que estas são fundamentais para 

o correto funcionamento do conjunto das operações, e dependem da boa formulação estratégica e 

tática. No entanto, e por dizerem respeito ao muito curto-prazo, não serão analisadas no presente 

projeto, dado o foco deste trabalho. 

→ Decisões de nível estratégico 

Como referido, os problemas de nível estratégico envolvem decisões de localização das entidades, 

sejam elas fábricas, armazéns ou centros de distribuição, decisões referentes a fornecedores, assim 

como decisões de alocação (de produtos aos locais de produção, de centros de distribuição a 

mercados) (Shah, 2005).  

É neste nível de decisões que se localizam os problemas de facility location, explorados em grande 

escala por diversos autores: Klose e Drexl (2005) fazem uma revisão de alguns modelos matemáticos 

de localização, demonstrando as suas aplicações; D. O. ReVelle (2005) fazem uma revisão dos 

principais problemas em projetos de localização de entidades; C. S. ReVelle et al. (2008) comentam a 

bibliografia recente sobre a teoria da localização de entidades na cadeia logística, assim como alguns 

modelos existentes; Melo et al. (2009) revêm a literatura existente sobre modelos de localização e 

otimização; entre outros. 

Klose e Drexl (2005) distinguem os diversos modelos de facility location existentes segundo diversos 

critérios, referindo que: 

• Os objetivos podem ser de minimização das distâncias médias (minsum) ou de 

minimização das distâncias máximas a percorrer (minmax). 

• Devem ser incluídas restrições de capacidade, o que terá impacto na alocação. 

• O planeamento pode ser feito para um ou vários períodos, existindo modelos estáticos 

e modelos dinâmicos. 

• Pode considerar-se apenas um produto, ou um conjunto de vários. 

• Os modelos podem considerar a procura inelástica, ou ter em conta a sua elasticidade. 

• Os modelos podem ser determinísticos ou probabilísticos. 
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Um problema de facility location geralmente envolve um conjunto de clientes caracterizados por uma 

determinada localização e procura, e um conjunto de entidades que permitem que os clientes sejam 

abastecidos. Para além disso, também as distâncias, os tempos e os custos entre os clientes e as 

entidades são quantificáveis através de uma métrica pré-estabelecida. Algumas questões a ser 

respondidas podem ser: (1) que entidades devem ser usadas e/ou abertas?; (2) que clientes são 

abastecidos por quais entidades?. Para além disso, cada problema é definido por um conjunto de 

restrições fruto da natureza do problema (Melo et al., 2009). 

→ Decisões de nível tático 

As decisões táticas dizem respeito ao médio prazo (em cadeia logística tipicamente entre 6 a 12 meses) 

e tratam do fluxo de materiais entre as entidades da cadeia logística, estando dependentes de uma 

análise estratégica apropriada. A nível de modelos de otimização, estes integram a grandeza temporal, 

e quando exploram a interligação entre as decisões estratégicas e táticas surgem geralmente duas 

grandezas temporais (uma estratégica e outra tática). Esta modelação permite obter resultados mais 

detalhados e facilita a otimização de problemas reais (Salema et al., 2010). 

Salema et al. propuseram em 2010 um modelo multiperíodo e multiproduto de projeto e planeamento 

de cadeias logísticas, que contempla decisões de nível estratégico – design network – e tático – plano 

de compras, produção, armazenamento e distribuição. Para isso, os autores criaram dois horizontes 

temporais distintos: o primeiro dividido em unidades de tempo estratégicas, que por sua vez se dividem 

em unidades de tempo táticas mais curtas. 

O problema mais frequentemente apontado pelos investigadores diz respeito à falta de integração entre 

as diferentes decisões dentro do nível tático, que mesmo estando interligadas são muitas vezes 

tratadas de forma independente. Tian et al. (2011) exemplifica esta questão com o facto de as decisões 

relativas ao stock de segurança e planeamento de produção serem geralmente tratadas de forma 

independente, quando na realidade fazem parte do mesmo horizonte de planeamento.	

3.4. Cadeias de Abastecimento Sustentáveis 
3.4.1. Sustentabilidade 

O termo sustentabilidade tem vindo a ser utilizado de forma crescente desde a segunda metade do século 

XX. Garrett Hardin, em 1968, publicou The Tragedy of the Commons, no qual aborda temas relacionados 

com o crescimento da população e o consumo dos recursos naturais da Terra, servindo de impulso para 

uma abordagem cada vez mais recorrente ao tema. Em 1987 dá-se uma importante transição entre o que 

até então eram apenas conceitos técnicos, para uma inserção do conceito de sustentabilidade na vida 

politica e económica: é publicado o livro Our Common Future pela World Commission of Environment and 

Development. É nessa publicação que é definido o conceito de sustentabilidade, como sendo a correta 

utilização dos recursos para satisfazer as necessidades das gerações presentes, sem comprometer as 

gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades (W. Commission, 1987). 

Em 1998, Bianchi (Bianchi, 1998) afirmava a dificuldade de implementar estratégias sustentáveis em 

empresas de menor dimensão, devido a dois fatores: primeiro, a necessidade de recursos e experiência 
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muitas vezes não existentes em empresas menores; e em segundo, a dificuldade de justificar 

economicamente no curto e médio prazo o investimento nas estratégias de proteção ambiental, uma 

vez que os clientes não estariam dispostos a pagar um preço premium por um produto mais ecológico.  

Nos últimos anos os governos a nível mundial têm vindo a adotar cada vez mais medidas de proteção 

ambiental. Um exemplo disso foi a legislação adotada a nível global relativamente à emissão para a 

atmosfera de químicos que danificassem a camada do ozono (UNEP, 1994). O aquecimento global 

também ganhou grande destaque no início do século XXI, tornando-se numa questão social de extrema 

importância. A sustentabilidade como conceito, começa a seguir a mesma trajetória ascendente, com 

cada vez mais iniciativas a serem propostas, e com a União Europeia a defender a urgência de legislar 

o conceito (Linto et al., 2007). 

Estudos recentes demonstram que existem cada vez mais pressões por parte dos clientes e outros 

grupos de stakeholders para que as empresas incorporem de uma forma efetiva medidas relativas à 

sustentabilidade das operações de gestão da cadeia logística (Nawrocka, 2008; Perez-Sanchez et al., 

2003; Seuring & Müller, 2008; Sharfman et al., 1997). Pagell e Wu afirmavam em 2009 que existe uma 

grande quantidade de investigações nas quais se procura provar se vale realmente a pena a uma 

empresa ser sustentável – como por exemplo nos trabalhos de Pagell, Yang, Krumwiede, e Sheu em 

2004; ou de Russo e Fouts em 1997. No entanto, trabalhos mais recentes como o de Corbett e Klassen 

em 2006, vêm confirmar que é irrelevante analisar se vale a pena ser sustentável, uma vez que as 

empresas no futuro terão obrigatoriamente de lidar com estas questões. 

3.4.2. Sustentabilidade aplicada às Cadeias de Abastecimento 

Os mais recentes trabalhos sobre cadeias de abastecimento sustentável têm incutidos a noção de que o 

desempenho de uma cadeia não deve ser medida apenas pela sua capacidade de gerar lucros, mas 

também pelo seu impacto nos sistemas sociais e ecológicos (Gladwin et al., 1995, Seuring, 2008). Uma 

cadeia logística verdadeiramente sustentável é aquela que para além de gerar lucros à empresa, não 

prejudica o meio ambiente nem o sistema social. Infelizmente, essa cadeia ideal não existe, pelo que o 

objetivo dos modelos que falaremos mais à frente centra-se em encontrar a solução mais sustentável 

comparando com as alternativas (Pagell & Wu, 2009).  

Este balanço entre o desenvolvimento económico, gestão ambiental e igualdade social é denominado por 

alguns autores como o triple bottom line (Elkington, 1997; Society, 2005), representado na figura 11, de 

Carter et al., 2008. 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 11 - TRIPLE BOTTOM LINE 

(CARTER ET AL.,  2008) 
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Carter Craig e Rogers Dale definiram em 2008 (Carter et al., 2008) o termo Gestão de Cadeias de 

Abastecimento Sustentáveis como sendo a integração estratégica dos objetivos sociais, ambientais e 

económicos da empresa nos processos de negócio interorganizacionais, como objetivo de melhorar o 

desempenho económico da empresa no longo prazo, assim como das suas cadeias de abastecimento.  

Em 2013, Seuring (Seuring, 2013) realizou uma revisão de alguns modelos de gestão de cadeias de 

abastecimento sustentáveis, concluindo que no universo de 308 artigos revistos, apenas 36 

apresentam modelos quantitativos de otimização das cadeias tendo em consideração aspetos 

ambientais, sendo que a dimensão social é aquela que necessita de uma melhor integração com as 

dimensões económica e ambiental.  

3.4.2.1. Vertente Económica 

A dimensão económica está presente em praticamente todos os artigos relacionados com modelação 

de cadeias logísticas (Seuring, 2013), aparecendo como função objetivo a minimização dos custos da 

cadeia logística, ou, alternativamente, a maximização dos lucros. Existe também um conjunto 

minoritário de artigos que não fornece informações relativamente aos objetivos económicos, 

comparando as alternativas tendo em conta apenas o desempenho ambiental, servindo a atual situação 

económica como ponto de partida. 

Na revisão de literatura elaborada por Melo et al. em 2009 (Melo et al., 2009) concluiu-se que 75% dos 

artigos revistos sobre localização de entidades têm como função objetivo a minimização de custos. Por 

outro lado, apenas 16% se centram na maximização de lucro: parte desses artigos focam-se na 

maximização antes de impostos, enquanto que outra parte tem em conta a carga fiscal. Os restantes 

9% incluem funções multiobjectivo, podendo incluir medidas de utilização de recursos ou rapidez de 

resposta a encomendas, por exemplo.  

Seuring, no seu trabalho de 2013, concluiu que na maioria dos modelos de otimização de cadeias de 

abastecimento existentes na literatura, a dimensão económica da sustentabilidade é analisada através 

da minimização dos custos. 

3.4.2.2. Vertente Ambiental 

Tradicionalmente, o principal objetivo de um problema de otimização de cadeias de abastecimento 

focava-se no aspeto económico do modelo logístico, minimizando os custos. No entanto, a consciência 

em relação às questões ambientais começou a aumentar, e os primeiros passos no sentido de integrar 

essas preocupações refletiram-se ao nível da produção. Rapidamente se compreendeu que a redução 

de um impacto negativo apenas numa zona da cadeia de abastecimento levava ao seu aumento noutra 

zona (Chaabane et al., 2012). Dessa forma apareceu o conceito de Avaliação do Ciclo de Vida. 

A Avaliação do Ciclo de Vida – conhecida por Life-Cycle Assessment (LCA) – tem sido descrita como 

o método cientificamente mais fiável para avaliar os impactos ambientais de um certo produto, processo 

ou atividade (Ness et al., 2007). A própria Comissão Europeia veio declarar em 2003 que a LCA era a 

melhor ferramenta de avaliação dos potenciais impactos ambientais, incluindo no seu documento de 
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Estratégia de Desenvolvimento Sustentável o objetivo de estandardizar metodologias de LCA, 

facilitando a sua implementação por parte das empresas. 

O método da LCA – figura 12 – permite quantificar a quantidade de emissões relevantes e de recursos 

consumidos, assim como os impactos para a saúde associados a um certo produto ou serviço, ao ter 

em conta o ciclo de vida completo do produto, desde a extração dos recursos até à sua reciclagem, 

passando pela produção e utilização (Commission, 2010). 

	

FIGURA 12 - ESQUEMA DAS ETAPAS DA LCA (ESKANDARPOUR ET AL., 2015) 

A figura 12 representa os quatro passos principais da LCA, definidos pelas normas ISO 14040 e 14044: 

(1) Definição de objetivos e âmbito: estabelecer os principais objetivos do estudo, definindo as 

fronteiras do sistema. 

(2) Análise de inventário: quantificação de todas as emissões, extrações e utilizações no 

sistema. 

(3) Avaliação de impactos: mede os impactos ambientais de todas as emissões identificadas 

no passo anterior. 

(4) Interpretação: análise e interpretação dos resultados de cada um dos 3 passos anteriores. 

Hugo e Pistikopoulos (2005) apresentaram um modelo matemático onde incluem de forma explícita o 

método de LCA como ferramenta de decisão para a projeção e modelação de uma rede logística. 

Também Frota Neto et al. (2008) desenvolveram uma metodologia para modelação de cadeias de 

abastecimento sustentáveis onde são consideradas as atividades que afetam o ambiente e a eficiência 

dos custos. Guillén-Gosálbez e Grossmann (2009) apresentaram um modelo de projeto de cadeia de 

abastecimento que permite determinar a configuração que maximize o Valor Atual Líquido e minimize 

os impactos ambientais, incluindo decisões estruturais e de planeamento. 

Eskandarpour et al. (2015) reviram um conjunto de artigos relacionados com os impactos ambientais 

ao longo da cadeia logística, separando-os em 3 grupos distintos tendo em conta os critérios de 

incorporação desses impactos: Entidades, Transporte, e Planeamento do Processo e Produto. No 

grupo das entidades é avaliado o consumo energético, assim como a quantidade de desperdício. O 

transporte tem em conta a emissão de gases de efeito de estufa, e geralmente é utilizada uma 

conversão para uma medida de CO2 equivalente. Um modelo proposto em 2003 por Krikke et al. (Krikke 
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et al., 2003) tem em conta o planeamento da rede logística e dos produtos, concluindo-se que o primeiro 

tem mais influência nos custos, enquanto que o segundo impacta maioritariamente no consumo de 

energia e desperdícios. No mesmo artigo de revisão, os autores propõem outras metodologias de 

avaliação mais pragmáticas, ao afirmarem que em alguns casos específicos a LCA se pode tornar 

demasiado complexa. Nesse sentido, pode avaliar-se as emissões de gases nocivos ao efeito de 

estufa, os desperdícios, o consumo energético ou a recuperação de material. 

Muitas outras ferramentas de avaliação de impactos ambientais têm aparecido ao longo dos anos. Eco-

indicator95 (Brentrup et al., 2001), Eco-indicator99 (Contreras et al, 2009) – que tem sido a ferramenta 

mais utilizada, reúne 11 categorias de impactos em três categorias de dano, Ecological Footprints, 

EcoPro (Luo et al., 1982) e Impact 2002+ (Bojarski et al., 2009) são alguns exemplos. No seu modelo 

de planeamento de cadeia logística, Mota et al. (2015) utilizam uma outra ferramenta de LCA para 

avaliar os impactos ambientais: ReCiPe 2008. Esta ferramenta pode ser descrita como uma evolução 

do Eco-indicator99, e segue a estrutura típica de LCA apresentada na figura 12. De acordo com o 

relatório da Comissão Europeia de 2011 (European Commission, 2011) é, até então, a melhor 

ferramenta disponível para este tipo de estudos, uma vez que ajuda a interpretar de uma forma simples 

a recolha de dados referentes ao ciclo de vida de um produto ou serviço. 

A metodologia ReCiPe reconhece 18 categorias midpoint de impactos ambientais: (1) alterações 

climáticas; (2) destruição da camada de ozono; (3) acidificação das terras; (4) poluição de águas doces; 

(5) poluição marinha; (6) toxicidade humana; (7) formação de oxidantes fotoquímicos; (8) formação de 

material particulado; (9) ecotoxicidade terrestre; (10) ecotoxicidade de águas doces; (11) ecotoxicidade 

marinha; (12) radiação ionizante; (13) ocupação de terras agrícolas; (14) ocupação de solo urbano; (15) 

transformação natural da terra; (16) esgotamento de recursos hídricos; (17) esgotamento de recursos 

minerais; (18) esgotamento de combustíveis fósseis. Estas 18 categorias intermédias podem ser 

posteriormente agrupadas em três categorias mais abrangentes: (1) danos para a saúde humana; (2) 

danos para a diversidade do ecossistema; (3) danos à disponibilidade de recursos. A preferência pela 

utilização das categorias midpoint em relação às endpoints, prende-se no facto das primeiras 

permitirem uma maior pormenorização do problema e a obtenção de unidades claras e com mais 

sentido prático. Por outro lado, as 3 endpoints apresentam um maior nível de incerteza, uma vez que 

são mais abrangentes na sua análise. 

Em 2012 a Comissão Europeia apresentou o Product Environmental Footprint (PEF) (E. Commission, 

2012): uma metodologia multicritério de avaliação de desempenho ambiental ao longo do ciclo de vida 

de um produto ou serviço. Este novo modelo tem o objetivo de substituir todos os anteriores, ao 

estabelecer uma metodologia comum que permita aos Estados Membros e ao setor privado avaliar e 

disponibilizar dados compreensíveis relativos aos impactos ambientais da sua atividade. 

3.4.2.3. Vertente Social 

A crescente preocupação com as questões sociais, tais como as taxas de desemprego ou os níveis 

médios de rendimento, tem levado a uma cada vez maior integração desses conceitos nas atividades 

básicas das empresas.  
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O Global Reporting Initiative (GRI) descreve a dimensão social da sustentabilidade como sendo aquela 

que diz respeito aos impactos que as empresas têm nos sistemas sociais em que operam (Global 

Reporting Initiative, 2014), acrescentando que existem quatro parâmetros a ser avaliados: (1) Práticas 

de Trabalho, (2) Direitos Humanos, (3) Sociedade, (4) Product Responsability. 

Carroll (1979) defende que as expectativas sociais relacionadas com atividade empresarial – seguros 

de saúde, oportunidades educacionais, etc. – são de facto responsabilidades sociais que as empresas 

devem assumir e enfrentar com rigor e seriedade. 

As políticas de Responsabilidade Social Corporativa funcionam como um mecanismo regulador através 

do qual as empresas garantem um cumprimento ativo da lei, dos padrões éticos e das normas nacionais 

e internacionais. Muitas definições de CSR incluem referências ao comportamento ético relacionado 

com o ambiente, a sociedade e a economia (Hutchins & Sutherland, 2008). 

Ao longo da última década alguns autores têm criado modelos que integram os aspetos sociais num 

formato semelhante ao do ciclo de vida. Dreyer et al. (2006) propõem uma ferramenta de apoio às 

decisões que incorpore os impactos dos serviços e produtos na vida das pessoas – saúde humana, 

dignidade e necessidades básicas. Hunkeler (2006) e Dreyer et al. (2006) procuram ambos integrar a 

dimensão social da sustentabilidade em análises ambientais já existentes, mas de formas distintas. A 

técnica de Hunkeler é baseada em dados do ciclo de vida já existentes, utilizando um framework similar 

ao da LCA. Dessa forma, é possível fazer uma comparação entre vários produtos utilizando dados que 

permitam identificar diferenças regionais entre as horas de trabalho necessárias para satisfazer as 

necessidades básicas. Já Schmidt et al., (2004) apresentam um método que executa uma análise de 

“eficiência eco-social”, comparando os desempenhos sociais e ambientais com os custos económicos.  

A subjetividade inerente ao tema dos impactos sociais acentua-se quando se discute que indicadores 

devem ser integrados no modelo de avaliação. Estes indicadores variam em termos do grau de controlo 

que os decisores podem ter sobre eles, do esforço necessário na sua incorporação no processo de 

decisão, assim como do peso financeiro que a sua implementação poderia significar nas contas da 

empresa (Hutchins & Sutherland, 2008).  

A United Nations Division for Sustainable Development (UNDSD) propõe um framework no qual se 

mede as melhorias em direção à sustentabilidade através de indicadores organizados pelo seu nível 

de abrangência, dividindo-os primeiro na dimensão primária em que se enquadram (social, económica 

ou ambiental), depois no tema (por exemplo: educação, saúde, ...), e finalmente no subtema. Os 

indicadores apresentados são abrangentes o suficiente para descrever o desempenho social de um 

país inteiro (Hutchins & Sutherland, 2008). No anexo 2 apresenta-se o framework para a dimensão 

social da sustentabilidade (United Nations, 2007).  

Hutchins e Sutherland (2008) consideram que vários indicadores presentes neste framework dependem 

dos Governos de cada país, das políticas governamentais, das normas e expectativas culturais, da 

atividade económica, e que muitos são influenciados por grandes entidades fora do controlo da 

empresa: segurança, sanidade, água potável, entre outros. 
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As empresas têm interpretado estes indicadores de diversas formas distintas, o que dificulta a 

operacionalização do conceito de sustentabilidade social. Para contrariar essa tendência, os autores 

Hutchins e Sutherland (2008) exemplificam, através de quatro indicadores, a forma como se podem 

estabelecer índices fiáveis e comparáveis: 

(1) Equidade de rendimentos: medida que descreve a distribuição de rendimentos dentro de uma 

empresa. Rácio entre o custo médio de uma hora de trabalho, e as compensações anuais para 

os empregados com maiores rendimentos (convertidos a uma medida horária). Quanto mais 

perto de um for o resultado, maior o grau de equidade. 

(2) Cuidados de saúde: papel das empresas no suporte dos cuidados de saúde dos seus 

trabalhadores. Rácio entre as despesas da empresa com cuidados de saúde por empregado, 

e a capitalização no mercado da empresa por empregado. 

(3) Segurança: descreve a segurança no local de trabalho. Rácio entre o número médio de dias 

not injured, e o total de dias de trabalho. 

(4) Filantropia: papel da empresa na comunidade, e os seus investimentos em áreas fora do seu 

negócio. Rácio entre as contribuições para caridade, e a sua capitalização de mercado. 

Estes quatro índices são quantificáveis e utilizam informações que estão geralmente disponíveis em 

relatórios publicados pelas empresas. Cada indicador foi construído de forma a que o aumento do seu 

valor indique uma maior sustentabilidade social, e podem ser utilizados nos processos de tomada de 

decisão relacionados com as cadeias de abastecimento. Admite-se que estes quatro indicadores não 

cobrem todas as dimensões da sustentabilidade social, sendo que abrangem um espectro de 

necessidades sociais e humanas que podem servir de ponto de partida para avaliar a sustentabilidade 

social nas cadeias de abastecimento. 

Do ponto de vista da otimização de cadeias de abastecimento, a maioria dos indicadores sociais 

existentes não se adapta de forma adequada, uma vez que, tal como demonstra a literatura existente, 

se baseiam em ocorrências passadas, ou então são desenvolvidos para avaliar o desempenho social 

da empresa num nível operacional da cadeia de abastecimento (Mota et al., 2015). As investigações 

centradas no nível estratégico são mais escassas, e prendem-se na sua maioria na preocupação das 

empresas na criação de postos de trabalho. Assim é a proposta de Mota et al. (2015), que através do 

Social Benefit Indicator procura beneficiar a criação de emprego em zonas menos desenvolvidas, 

utilizando inputs como a taxa de desemprego ou a distribuição de rendimentos pela população, como 

se explorará em detalhe mais adiante. 

3.5. Modelação de Cadeias de Abastecimento 
3.5.1. Introdução 

Ao longo das últimas secções, e aquando da apresentação de determinados conceitos específicos, foram 

feitas referências a vários modelos propostos por diferentes autores, em jeito de ilustração. Na secção 

que se inicia apresentar-se-ão de uma forma estruturada e concreta alguns modelos presentes na 

bibliografia, e que possam vir a ser úteis no desenvolvimento da dissertação.  
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Brandenburg et al. (2014) publicaram um artigo de revisão que identifica as diferentes formas de modelar 

um problema de gestão de cadeias de abastecimento sustentáveis, reconhecendo 5 tipos de modelos 

distintos:  

(1) métodos de programação matemática: consistem na otimização – maximização ou minimização – de 

uma função objetivo que descreve o problema, condicionada a um conjunto de restrições.  

(2) métodos de simulação: permite a utilização de modelos como bases de simulação para testar o 

comportamento de um sistema sem se correr o risco de o implementar na realidade. 

(3) métodos heurísticos: surgiram da necessidade de encurtar o tempo de obtenção de resultados, que 

nos métodos exatos mais complexos podem tardar algum tempo. Estes métodos partem de uma série de 

regras definidas pela experiência e pelo conhecimento da situação, sendo que não é totalmente garantida 

uma solução ótima.  

(4) modelos meta-heurísticos: este tipo de modelos, ao contrário dos modelos heurísticos, pode ser 

utilizado em mais do que uma situação, independentemente da estrutura dos problemas, sofrendo apenas 

algumas adaptações do algoritmo. 

(5) modelos analíticos: aplicam raciocínios dedutivos da matemática para resolver problemas. 

Tendo em conta, pela análise desenvolvida, que os métodos de programação matemática combinam a 

simplicidade de formulação com o facto de permitir alcançar o resultado ótimo, estes aparecem como os 

mais adequados para resolver o problema em análise nesta dissertação. Com base neste pressuposto o 

remanescente desta secção irá focar-se nos modelos de programação matemática. 

A grande maioria dos artigos publicados dentro do tema da modelação matemática dão destaque à 

programação linear, mais concretamente aos modelos de programação linear inteira mista (mixed integer 

linear programming – MILP) (Huang et al., 2003). Este tipo de modelação é conhecido pelo facto de 

permitir que algumas variáveis assumam valores não inteiros, enquanto que outras têm obrigatoriamente 

de tomar valores inteiros. Modelando a relação entre as variáveis, e sujeito a um conjunto de restrições, 

é possível otimizar uma função objetivo, obtendo o melhor resultado possível para um determinado 

problema. Este tipo de modelos serão mais detalhados na secção seguinte. 

3.5.2. Modelos de Programação Matemática 

As principais variáveis de decisão nos modelos de planeamento de cadeias de abastecimento são 

variáveis binárias relacionadas com a localização das entidades, decisões quanto às capacidades, e 

seleção de métodos de transporte entre entidades. Sendo que o fluxo de produtos ao longo da cadeia de 

abastecimento é modelado por variáveis contínuas, estes modelos são geralmente formados por 

formulações inteiras mistas, que podem ser lineares ou não-lineares (Eskandarpour et al., 2015). 

Na revisão levada a cabo por Eskandarpour et al. (2015) é possível identificar as abordagens de 

modelação agrupadas em dois grandes grupos: os modelos com uma única função objetivo, e os modelos 

multiobjectivo. Os autores consideram que a maior parte dos artigos de modelação utilizam uma função 

objetivo económica, representando as dimensões ambientais e sociais sob a forma de restrições.  



	

	 27	

Como exemplo de funções com um único objetivo, tem-se o modelo de Elia et al. (2011), cuja função 

objetivo pretende minimizar os custos de investimento em entidades e de transporte, introduzindo uma 

restrição ambiental limitando a quantidade de emissões de gases de efeito de estufa por cada entidade. 

Outro exemplo é o caso do modelo de Papapostolou et al. (2011) que considera também uma função 

objetivo puramente económica, impondo restrições ao nível da utilização de terreno e de consumo de 

água. Na literatura encontram-se também casos de autores que misturam na mesma função objetivo as 

dimensões económica e ambiental. É o caso de Elhedhli e Merrick (2012), que na mesma função objetivo 

apresentam dois termos relacionados com os custos de poluição, e três termos relacionados com os 

custos das operações logísticas. Em Abdallah et al. (2012) e Kannanet al. (2012) a função objetivo é 

composta por uma série de termos relativos aos custos logísticos, aos quais se acrescenta uma parcela 

que diz respeito ao custo associado ao consumo de CO2 acima dos limites alocados pelo Estado. 

Relativamente à analise das três dimensões da sustentabilidade, é possível encontrar na bibliografia um 

maior número de modelos que as considerem através de modelos multiobjetivo, como se verifica nos 

próximos parágrafos. 

Um modelo de green supply chain network design foi apresentado por Wang et al. (2011), no qual é 

proposta uma formulação MILP multiobjectivo (MOMILP) aplicada a um caso de estudo de uma empresa 

chinesa. O modelo é composto por duas funções objetivo. A primeira trata da minimização dos custos 

totais – custos de abrir entidades, investimento em proteção ambiental, custos de transporte e de 

handling. A segunda contempla a minimização das emissões de CO2, tendo em conta as entidades e os 

transportes entre entidades. A vertente social da sustentabilidade é negligenciada por parte dos autores. 

De notar que esta proposta de modelo apresenta uma inovação em relação às semelhantes já publicadas 

até à data: a criação de uma variável de decisão que representa o nível de proteção ambiental de uma 

determinada entidade. Isto é, quanto maior o valor dessa variável, maior o investimento em proteção 

ambiental – piorando o resultado económico final – mas menor o impacto ambiental no longo prazo. 

Kannegiesser e Günther (2013) propõem uma metodologia de otimização do planeamento da cadeia de 

abastecimento, reconhecendo a importância da vertente social. No entanto, optam por não incorporar 

essa mesma vertente diretamente no modelo, sugerindo que seja considerada como restrição. Os autores 

apresentam três diferentes estratégias de otimização. Na primeira estratégia é proposta uma otimização 

do desempenho financeiro da empresa, composta por uma única função objetivo que tenta minimizar os 

custos totais. No entanto, pode incluir-se no modelo um conjunto de restrições relativas a outros 

parâmetros da sustentabilidade (sociais ou ambientais). A segunda estratégia de otimização é dada por 

um trade-off entre a dimensão económica e a ambiental, integrando-as numa função multiobjectivo 

ponderadas através de diferentes pesos. Por fim, os autores propõem uma estratégia de minimização do 

tempo para a sustentabilidade, isto é, uma tentativa de alcançar certos valores predefinidos de 

indicadores de sustentabilidade no tempo mais curto possível. No seguimento dessa publicação, um outro 

artigo foi publicado por Kannegiesser, Günther, e Gylfason (2013), no qual aplicam o modelo previamente 

apresentado à industria automóvel europeia. 

Devika et al. (2014) elaboraram um modelo baseado numa formulação MOMILP, através da qual se procura 

resolver um problema de uma cadeia de abastecimento de ciclo fechado. Os autores recorrem a três 
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funções objetivo. A primeira função objetivo tenta minimizar os custos totais da rede logística, incluindo 

custos fixos e variáveis de todas as operações. A segunda função objetivo trata da minimização dos 

impactos ambientais, causados pela abertura de novas entidades, e pelos processos de fabrico, entrega, 

transporte, manuseamento e aterro. Por fim, a última função objetivo maximiza os impactos sociais, 

incluindo a criação de novos postos de trabalho tanto de cargos elevados (independentes da utilização da 

capacidade das entidades), como da classe operária; tendo também em conta os acidentes de trabalho. 

Um outro modelo também baseado numa formulação MILP foi proposto por Zhang et al. (2014), com a 

particularidade de que a vertente social é avaliada através da capacidade de resposta da cadeia de 

abastecimento, medida através do lead time total – tempos de processamento e de transporte. Como 

indicador do desempenho económico, o modelo utiliza o custo total (compra de matéria-prima, produção, 

tratamento de resíduos, escalonamento e transportes) como função objetivo a minimizar. Na dimensão 

ambiental, é tida em conta a emissão de gases de efeito de estufa. O principal objetivo deste modelo é 

fornecer as ferramentas necessárias para que as decisões de nível tático sejam tomadas da melhor 

forma. Incluem-se as decisões relativas à quantidade de matérias primas compradas, a alocação da 

produção às diferentes fábricas, o nível de produção e o fluxo de materiais entre as entidades. 

Foi com a finalidade de facilitar a introdução do conceito de sustentabilidade no planeamento de cadeias 

de abastecimento que Mota et al. (2014) desenvolveram um modelo de programação matemática 

multiobjectivo que integra as três dimensões da sustentabilidade. Esta metodologia contempla 3 funções 

objetivo. A primeira corresponde à minimização dos custos totais da cadeia de abastecimento: custos 

fixos de cada entidade, custos de matérias-primas, custos de transporte realizado pela própria empresa, 

custos de transporte subcontratado, custos de recuperação dos produtos usados, e custos com recursos 

humanos. A segunda função objetivo diz respeito à minimização dos impactos ambientais, que são 

determinados através da metodologia ReCiPe 2008, tal como já foi apresentado anteriormente. Por fim, 

a terceira função objetivo tem em conta os impactos sociais, utilizando para isso o Social Benefit Indicator, 

que procura beneficiar a criação de emprego em regiões menos desenvolvidas, utilizando fatores como 

a taxa de desemprego, a densidade populacional ou a distribuição de rendimentos. 

Brandenburg (2015) também propõe um modelo multiobjectivo incluindo uma função objetivo que 

maximiza o nível de serviço. No entanto, a dimensão ambiental não é tida em conta neste modelo. A 

dimensão económica é representada pela tentativa de maximização do Valor Atual Líquido– diferença 

entre o valor presente dos fluxos de entrada de caixa e o valor presente dos fluxos de saída de caixa. 

Gunther et al. (2015) analisaram o papel dos carros elétricos em cadeias de abastecimento sustentáveis, 

focando-se no planeamento e projeto estratégico das cadeias, para que cumpram os objetivos 

económicos, ambientais e sociais. Para medir a sustentabilidade das cadeias de abastecimento da 

indústria, são definidos alguns indicadores de performance que irão compor uma única função objetivo. 

O primeiro indicador de desempenho consiste no custo total da cadeia de abastecimento (processos de 

produção, atividades de transporte e utilização do produto). O segundo indicador expressa as emissões 

totais da cadeia logística causados pela produção, transporte e utilização. A medida utilizada é o CO2e – 

dióxido de carbono equivalente – que serve de base comum para os gases de efeito de estufa libertados, 

assim como o combustível, petróleo e gás natural utilizados na geração de energia. Por fim, o último 
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indicador de desempenho indica o número de despedimentos ao longo da cadeia de abastecimento 

provocados pelas alterações nos processos de produção. A função objetivo é dada pela minimização da 

soma ponderada destes três indicadores, ficando os pesos de cada parâmetro ao critério do decisor. 

Em 2015 foi proposta por Boukherroub et al. (2015) um método que integra as três vertentes da 

sustentabilidade num modelo de otimização matemático multiobjectivo. O modelo é composto por três 

funções objetivo, uma para cada dimensão. A primeira, que diz respeito ao indicador económico, é dada 

pela minimização dos custos totais. A segunda função, que trata do indicador ambiental, tenta minimizar 

o total de gases de efeito de estufa enviados para a atmosfera. Por fim, o indicador social divide-se em 

dois sub-indicadores, cada um com uma função objetivo distinta. A primeira relaciona-se com a criação 

de emprego local, e é dada pela minimização de uma função que representa a distância a que se 

encontram os trabalhadores de uma determinada entidade. A segunda função objetivo de âmbito social 

diz respeito à estabilidade do emprego, e é dada pela minimização da função que representa a quantidade 

de contratações e despedimentos, promovendo-se uma recolocação dos empregados em vez de um 

despedimento. As principais decisões que este modelo procura auxiliar recaem no âmbito do 

planeamento tático, tais como as decisões de produção, transporte, inventário e emprego.  

3.6.  Conclusões do Capítulo 
Neste capítulo reviu-se a literatura existente sobre cadeias de abastecimento, a sua gestão, planeamento 

e modelação, com vista à resolução do problema proposto pela The Navigator Company. O estudo 

orientou-se na modelação do problema de projeto e planeamento das cadeias de abastecimento focadas 

na sustentabilidade, analisando-se assim este conceito e os pilares que a caracterizam. 

Como principal research gap, identificou-se a escassa quantidade de artigos explorando a dimensão 

social da sustentabilidade em cadeias de abastecimento, sendo notória a falta de modelos quantitativos 

referentes a essa vertente. 

Com base nas características do problema apresentado, e tendo em conta o conjunto de modelos mais 

recentes de planeamento de cadeias de abastecimento, é possível concluir que o que mais se adapta às 

necessidades específicas é o proposto por Mota et al. (2015), que será explorado em detalhe adiante. 

Este modelo contempla as três vertentes da sustentabilidade, e apresenta-as de forma útil e 

compreensível, para além de se apresentar como um modelo completo e que parece ser facilmente 

adaptável ao problema em estudo. 
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4. Modelo 
4.1. Caracterização do Modelo 
O modelo conceptual exposto no presente capítulo tem como objetivo a otimização da cadeia logística, 

tendo em conta as três vertentes da sustentabilidade. Apenas a cadeia direta é considerada, uma vez 

que a logística inversa deste produto não é relevante no modelo de negócio a implementar pela empresa. 

A abrangência do modelo a construir envolve decisões como o tipo de produto que deve sair da fábrica, 

as opções de transporte a utilizar, as potenciais necessidades de armazéns, e o modo de entrega a 

instaurar para fornecer cada um dos clientes finais – via direta, ou através de armazéns. O modelo, ao 

analisar diferentes opções para transportar o mesmo tipo de produto, irá influenciar decisões tais como o 

local onde é feita a conversão das bobines em produto acabado, a superestrutura da rede 

(nomeadamente os portos a usar) e ainda os meios de transporte a utilizar (tipos de navios ou camiões). 

Um esquema simplificado deste processo apresenta-se na figura 13, e vai ao encontro do exposto ao 

longo do capítulo 2, onde se introduziu o problema em estudo. Nesta figura está descrito o transporte da 

mercadoria através de navio, visível através da referência aos portos de saída e de entrada. O cenário 

de transporte rodoviário direto será também testado neste estudo, mas a experiência da The Navigator 

Company leva a prever que, provavelmente, o transporte marítimo representará o ótimo. Entre parêntesis 

coloca-se o nível da cadeia que corresponde aos armazéns e ao converter, uma vez que estes poderão 

não fazer parte da cadeia de abastecimento, caso o modelo assim o entenda. No caso do converter, só 

será instalado se o modelo decidir enviar bobines para o Reino Unido. Já o armazém, como se verá 

adiante, será instalado pelo menos em uma localização, mas poderá servir apenas para manter um stock 

de segurança, sem contribuir ativamente na distribuição.  

	 	

FIGURA 13 - PERCURSO DOS PRODUTOS NA CADEIA DE ABASTECIMENTO 

Cada nível da cadeia de abastecimento é composto por um tipo de entidade diferente: fábrica, portos, 

armazém, converter ou cliente, que serão aprofundadas adiante. As entidades relacionam-se entre si 

através da distância que as separa, e são definidas pela sua função e pela localização geográfica. 

O problema em estudo pode ser resumido da seguinte forma: 

Dado: 

1)  Superestrutura da rede, com as potenciais localizações das entidades (podem diferir 

dependendo do produto a expedir): 

a. fábrica 

b. portos de saída  

c. portos de entrada  

Fábrica Porto	Saída Porto	
Entrada

(Armazém	/	
Converter) Clientes
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d. armazéns  

e. converter  

f. clientes 

2)  Capacidade produtiva e custos 

3)  Distância entre os pares de entidades 

4)  Produtos considerados 

5)  A procura estimada de cada cliente em cada intervalo de tempo 

6)  Modos de transporte possíveis entre cada par de entidades 

a. capacidades 

b. custos de contratação 

c. custo de handling nos hub terminals 

7)  Custos de manter stock 

8)  Área necessária de armazém, em relação do fluxo de produtos 

9)  Custo de armazenamento por unidade de produto – (fixo €/m2) 

10) Impactos ambientais das entidades e meios de transporte 

11) Impactos sociais da estrutura da rede de distribuição 

Determinar: 

1)  Qual a estrutura da rede; 

2)  Capacidades a instalar nas entidades; 

3)  Modos de transporte a utilizar; 

4)  Quantidade de produto a ser transportado em cada intervalo de tempo; 

5)  Tipo de produto a ser transportado entre cada nível da rede; 

6)  Níveis de produção e armazenamento. 

De modo a: 

1) Minimizar os custos totais da cadeia de abastecimento, assegurando elevado nível de serviço 

2) Minimizar impactos ambientais 

3) Maximizar benefícios sociais 

 

 

4.2. Formulação do Modelo Matemático 
Tendo como base o artigo Mota et al. (2015) previamente apresentado no capítulo 3.5.2, introduz-se nesta 

secção a formulação matemática do modelo, expondo as principais diferenças entre o modelo original e 

o desenvolvido neste trabalho. Descreve-se, desse modo, um modelo generalizado de programação 

matemática multiobjectivo para o projeto e planeamento de cadeias de abastecimento, integrando as três 

dimensões da sustentabilidade.  A descrição dos índices, conjuntos, parâmetros e restrições é efetuada 

no anexo 3, enquanto que as variáveis de decisão e funções objetivo estão apresentadas de seguida. 

 



	

	 32	

4.2.1. Variáveis de decisão 
a) Variáveis contínuas e não negativas 

Xm,a,i,j,t   Quantidade de produto m deslocada da entidade i para a entidade j, através do modo 

de transporte a, no período de tempo t (toneladas).  

Sm,i,t   Quantidade de produto m armazenado na entidade i, no período de tempo t (toneladas). 

b) Variáveis binárias 

Yi    Igual a 1 caso a entidade i seja instalada, 0 caso contrário. 

c) Variáveis auxiliares 

Ctotalt   Custo total da cadeia de abastecimento no período de tempo t (euros). 

cTerrt Custo de transporte rodoviário no período de tempo t (euros). 

cMart Custo de transporte marítimo no período de tempo t (euros). 

cArm Custo de aluguer dos armazéns (euros). 

cProdt Custo de produção no período de tempo t (euros). 

cConvt Custo da operação de converting no Reino Unido, no período de tempo t (euros). 

cHubt Custo de handling nos portos, no período de tempo t (euros). 

cStockt Custo de manter stock no período t (euros). 

cRecArmt Custo de receber encomendas em armazém, no período de tempo t (euros). 

areait Área de armazenamento necessária no armazém i, no período de tempo t (m2). 

areaNeci Área de armazenamento necessária no armazém i para todos os períodos (m2). 

stockInicialPAi Stock inicial de produto acabado no armazém i (toneladas). 

stockInicialBi Stock inicial de bobines no converter i (toneladas). 

Ctotalissimo Custo total da cadeia de abastecimento, em todos os períodos (euros). 

d) Variáveis relacionadas com a dimensão ambiental 

𝑣𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒.,0   Impacto do método de transporte a na categoria β. 

𝑣𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝐴𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑚0   Impacto dos armazéns na categoria β. 

𝑣𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑃𝑜𝑟𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎0   Impacto ambiental por categoria β. 

𝑣𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙    Impacto ambiental total normalizado. 

e) Variáveis relacionadas com a dimensão social 

𝑣𝐶𝑟𝑖𝑎𝑐𝑎𝑜𝐸𝑚𝑝𝑟    Número de postos de trabalho criados pela cadeia de abastecimento. 
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4.2.2. Funções Objetivo 

Em programação linear, a equação que se pretende otimizar tem o nome de função objetivo. Neste 

trabalho, uma vez que se pretende estudar as três dimensões da sustentabilidade, apresentam-se três 

funções objetivo distintas. Nos próximos subcapítulos analisar-se-ão em detalhe cada uma destas 

funções objetivo, sendo que as restrições que as delimitam estão expostas no anexo 3. 

4.2.2.1. Objetivo Económico – minimização dos custos 
Tendo em conta a sequência de atividades pelas quais os produtos têm de passar até chegar aos 

clientes finais, a minimização dos custos da cadeia logística realiza-se através da função descriminada 

abaixo, na qual se conjugam todos os potenciais custos da rede. Em relação ao modelo de Mota et al. 

(2015), as principais diferenças prendem-se com a ausência dos custos de matérias-primas e de custos 

de transporte com frota própria, e a adição de alguns custos, tais como os referentes aos Hub Terminals. 

Uma das decisões estratégicas a implementar na cadeia de abastecimento diz respeito ao tipo de 

produto a enviar da fábrica (se em bobine ou já na forma de produto acabado). Assim sendo, a 

conversão das bobines em produto acabado (operação de converting) pode ser feita na fábrica de 

Cacia ou num converter no Reino Unido. No momento desta decisão deve ser tida em conta a diferença 

dos custos de operação nas duas diferentes localizações. No entanto, como a análise que se está a 

realizar diz apenas respeito à cadeia de distribuição, no momento de apresentação dos custos 

logísticos unitários, não constarão os custos de produção nem de converting. 

A função objetivo que minimiza os custos é dada pela equação 1. 

𝑚𝑖𝑛𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 = 	 𝑋=.>?@	×	𝑑𝑠𝑡>?	×	𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒.	
.∈DEFGFHIáKIF	∧	(=,>,?)∈OP@.QRS@TPUV	∧	@∈O

+ 		 𝑋=.>?@	×	𝑑𝑠𝑡>?	×	𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑀𝑎𝑟𝑖𝑡𝑖𝑚𝑜.>?	
.∈DYZKí\I]F	∧	(=,>,?)∈OP@.QRS@TPUV	∧	@∈O

	

+ 	 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑁𝑒𝑐>	×	𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝐴𝑟𝑒𝑎
>∈_`

	+ 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑃𝑟𝑜𝑑=×	𝑋=.>?@
>∈_a	∧	@∈O

.,=,?∈OP@.QRS@TPUV

	

+ 	 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝐶𝑜𝑛𝑣	×	𝑋=.>?@
>∈_bFcH	∧	@∈O

.,=,?∈OP@.QRS@TPUV

+ 	 𝑋=.>?@	×	𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝐻𝑢𝑏?
.,=,>,?∈OP@.QRS@TPUV

∧	(>∈_fFK\F∨	h∈_fFK\F)	∧	@∈O

+ 	 𝑆=>@	×	𝑐𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘
=,>∈(kPl	∨	kPm)	∧	@∈O

	+ 	 𝑐𝑅𝑒𝑐𝐴𝑟𝑚𝐿𝑖𝑏	×	𝐿𝑖𝑏𝐸𝑢𝑟	×
.,=,>,?∈OP@.QRS@TPUV

?∈_Z	∧	@∈O

	𝑋=.>?@	

EQUAÇÃO 1 - FUNÇÃO OBJETIVO ECONÓMICA 

 Primeiro termo: custo de transporte rodoviário. É custeado com base no peso transportado, 

𝑋=.>?@ , e na distância percorrida, 𝑑𝑠𝑡>? . O custo unitário (por ton.km) é dado pelo parâmetro 

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒., que é função do país e do tipo de produto transportado. 

 Segundo termo: custo de transporte marítimo. O custo unitário depende do tipo de navio a, e 

da rota em questão, variando o preço da viagem em função do porto de origem, i, e do porto de destino, 

j. Multiplicando pelo peso total transportado 𝑋=.>?@ e pela distância percorrida, calcula-se o custo total. 

 Terceiro termo: custo de aluguer do armazém. Considera-se que o único custo existente nos 
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armazéns varia com a área do mesmo. Para o calcular, multiplica-se a área de armazém necessária, 

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑁𝑒𝑐>, pelo custo de cada unidade de área, custoArea. 

 Quarto termo: custo de produção do produto m na fábrica. Calcula-se multiplicando a quantidade 

de produto a entrar na rede vindo da fábrica, 𝑋=.>?@, pelo custo unitário de produção do mesmo produto, 

custoProdm.	

	 Quinto termo: custo da utilização do converter em Manchester. Obtém-se através da 

multiplicação do volume de produto acabado que sai do converter, 𝑋=.>?@ , pelo custo unitário da 

operação de converting, custoConv. 

 Sexto termo: custo de handling nos portos de origem, i, e de destino, j. O custo unitário é dado 

por custoHubj e varia apenas com o peso administrado, 𝑋=.>?@, em cada porto. 

 Sétimo termo: custo de stock de produto. Calcula-se através da multiplicação do volume total 

armazenado na entidade i, 𝑆=>@, com o custo unitário de armazenamento, cManterStock. 

 Oitavo termo: custo de receber encomendas nos armazéns. É dado pelo custo unitário por 

tonelada em libras, 𝑐𝑅𝑒𝑐𝐴𝑟𝑚𝐿𝑖𝑏, convertido para euros através da taxa de cambio em vigor, 𝐿𝑖𝑏𝐸𝑢𝑟, e 

multiplicado pelo volume de produto que entra no armazém, 𝑋=.>?@. 

4.2.2.2. Objetivo Ambiental – minimização dos impactos ambientais através da 
metodologia ReCiPe 2008  

Para a determinação do impacto ambiental utilizou-se a metodologia ReCiPe 2008, apresentada no 

capítulo 3.4.2.2., uma vez que, para além de ter sido considerada pela Comissão Europeia a metodologia 

mais completa e consensual atualmente existente para a avaliação de impactos ambientais, permite 

analisar o impacto dos produtos e/ou serviços em todo o seu ciclo de vida, explorando todas as categorias 

de impacto, em vez de considerar apenas a emissão de CO2, como é normalmente feito. Por categorias 

de impacto entende-se as várias vertentes dos efeitos ambientais a ter em consideração. A metodologia 

ReCiPe 2008 admite a utilização de dois tipos de categorias de impactos: midpoint e endpoint. As 18 

midpoint existentes permitem uma maior pormenorização do problema e a obtenção de unidades claras 

e com mais sentido prático. Por outro lado, as 3 endpoints apresentam um maior nível de incerteza, uma 

vez que são mais abrangentes na sua análise. A aplicação desta metodologia é algo complexa, uma vez 

que requer uma maior e mais detalhada recolha de dados. Ainda assim, a existência de bases de dados 

e softwares que contêm os parâmetros correspondentes a cada tipo de atividade facilitam a sua 

implementação, como se verá mais adiante no capítulo 5.2.7., garantindo resultados próximos da 

realidade. A função objetivo que mede o impacto ambiental é dada pela equação 2. 

𝑚𝑖𝑛	𝑣𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 	 𝑝𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑁𝑜𝑟𝑚0	×	𝑣𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑃𝑜𝑟𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎0
0

 

EQUAÇÃO 2 - FUNÇÃO OBJETIVO AMBIENTAL 

 

 Primeiro termo: impacto ambiental provocado pelo transporte. É dado pela soma dos impactos 

provocados pelos meios de transporte a, nas categorias midpoint 𝛽 , e calcula-se multiplicando o 
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impacto unitário, 𝑝𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒, em ton.km pela distância percorrida entre as entidades, 𝑑𝑠𝑡>?, 

e pela quantidade de produto transportada, 𝑋=.>?@. 

 Segundo Termo: calcula o impacto ambiental gerado pela instalação de um armazém na 

localização i. Depende apenas da área do armazém, 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑁𝑒𝑐>, e do impacto por unidade de área, 

𝑝𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝐴𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑚0. 

Cada uma das dezoito categorias de impacto apresenta a sua unidade correspondente, dependendo 

da natureza do impacto, como se comprova no quadro presente no anexo 4. Assim, para que seja 

possível executar o somatório de todas as categorias a fim de se obter um valor global, cada termo da 

equação é multiplicado por um fator normalizador	𝜂0. A principal diferença para o modelo de Mota et 

al. (2015) prende-se com a ausência dos impactos ambientais provocados pelas atividades produtivas. 

4.2.2.3.   Objetivo Social – maximização do impacto social através da simplificação 
do Social Benefit Indicator 

A revisão de literatura realizada no capítulo 3 veio evidenciar a falta de métodos consolidados e 

oficialmente certificados para avaliar os impactos sociais de uma cadeia de abastecimento. O artigo de 

Mota et al. (2015) propõe a aplicação do Social Benefit Indicator, que procura beneficiar regiões menos 

desenvolvidas, utilizando inputs como a taxa de desemprego ou a distribuição de rendimentos pela 

população. Este indicador permite estimular a criação de emprego nas zonas que mais dela necessitam 

em detrimento de zonas que têm já um melhor desempenho social, e está representado na equação 3: 

𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙	𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡 = 𝑤>
>∈_

𝜇>		

onde 𝑤> é o número de empregos criados na zona i, e 𝜇> é o fator regional da zona i, que pode ser a 

densidade populacional, a taxa de desemprego, ou outros indicadores dependendo do objetivo do estudo.  

A função objetivo abaixo apresentada, e que será aplicada ao caso de estudo, pode ser descrita como 

uma simplificação deste indicador – não tem em conta os fatores regionais – uma vez que os dados 

necessários não se encontram disponíveis para consulta. Deste modo, a função utilizará apenas dados 

referentes ao número de postos de trabalho criados nas atividades de transporte e armazenamento, 

maximizando-os. Este é o o método mais comum presente na literatura, e o que melhor se adapta aos 

interesses da The Navigator Company. A função objetivo que mede o impacto social é dada pela equação 4. 

𝑚𝑎𝑥	𝑣𝐶𝑟𝑖𝑎𝑐𝑎𝑜𝐸𝑚𝑝𝑟

= 	 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑁𝑒𝑐>	×	𝑝𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝐴𝑟𝑚
>∈_`

+ 𝑝𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝.	×	𝑑𝑠𝑡>?	×	𝑋=.>?@
.,=,>,?,@: .,=,>,? ∈OP@.QRS@TPUV	∧	@∈O

	

 

EQUAÇÃO 4 - FUNÇÃO OBJETIVO SOCIAL 

Primeiro termo: número de postos de trabalho criados pela instalação de um armazém. É dado 

pelo número de trabalhadores necessários por cada metro quadrado de armazém, 

𝑝𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝐴𝑟𝑚, multiplicado pela área necessária de cada armazém, 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑁𝑒𝑐>. 

(3) 
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Segundo termo: número de postos de trabalho criados pela rede de transportes entre 

entidades. Calcula-se através da multiplicação do número de trabalhadores necessários em cada meio 

de transporte por quilómetro e por tonelada, 𝑝𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝., pela distância percorrida, 𝑑𝑠𝑡>?, 

e pelo volume transportado, 𝑋=.>?@. 

 

O modelo desenvolvido foi implementado na linguagem de programação genérica, GAMS (General 

Algebraic Modeling System) e resolvido através do CPLEX (versão 24.4.6) num computador com 

processador Pentium® DualCore CPU, E6300, 2.80 GHz.  

 

4.3. Conclusão do Capítulo 
O capítulo 4 teve como finalidade a apresentação do modelo matemático que servirá de base à 

resolução do caso de estudo da The Navigator Company. Na secção 4.1 introduziu-se de uma forma 

simplificada a descrição geral do problema, expondo os dados que serão necessários à sua resolução, 

o output desejado do modelo e quais os objetivos a alcançar. 

Nos subcapítulos da secção 4.2, em conjunto com o anexo 3, realizou-se a definição genérica de toda 

a estrutura base do problema de programação. Expõem-se no anexo 3 os conjuntos que permitem 

definir toda a superestrutura da rede de distribuição e as ligações viáveis entre entidades, tanto a nível 

dos meios de transporte a utilizar, assim como dos produtos a transportar. Os parâmetros apresentam-

se também no mesmo anexo 3. Estes podem ser definidos como os inputs a fornecer ao modelo, e são 

considerados constantes ao longo de toda a vida do projeto. As variáveis de decisão, que são as 

incógnitas a ser determinadas pela solução do modelo, expõem-se em 4.2.1, e na subsecção seguinte 

– 4.2.2. – caracterizaram-se as três funções objetivo a ser otimizadas pelo modelo: a económica e a 

ambiental devem ser minimizadas, sendo que a social deve ser maximizada. As restrições, que 

caracterizam o problema, limitam as funções objetivo e permitem manter a integridade do sistema, 

estão também elas enumeradas no anexo 3.  

O próximo capítulo caracteriza e apresenta os dados que dão significado aos parâmetros recentemente 

expostos, e define os pressupostos a fornecer ao modelo caso não existam dados disponíveis. 
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5. Tratamento de Dados e Pressupostos 
O atual capítulo apresenta o tratamento dos dados e pressupostos assumidos para a resolução do caso 

de estudo da The Navigator Company, através da utilização do modelo enunciado na secção anterior. 

Apresentam-se brevemente as três hipóteses consideradas para o tipo de produto a expedir da fábrica de 

Cacia, que na secção 6.1. serão descritas em maior detalhe. Na hipótese 1, o modelo admite que da 

fábrica pode ser enviado tanto produto acabado como bobine. A hipótese 2 indica o envio apenas de 

produto acabado, ao contrário da hipótese 3 que permite um envio exclusivamente de bobines (com a 

exceção dos destinos da Irlanda do Norte, tratada anteriormente na secção 2.3.). 

Na primeira secção deste capítulo descreve-se a superestrutura da cadeia logística em estudo, 

detalhando-se as possíveis localizações de cada entidade, assim como as suas principais características. 

Na segunda parte do capítulo apresentam-se os dados concretos a inserir no modelo, e descrevem-se as 

estratégias utilizadas na sua obtenção. Definem-se dados gerais da cadeia de abastecimento – distâncias 

entre entidades, políticas de inventário, etc. – assim como alguns dados mais específicos das dimensões 

económica, ambiental e social a utilizar. Os pressupostos usados no modelo são também apresentados. 

5.1. Superestrutura da Rede 
A rede de distribuição em análise, tal como foi mencionado anteriormente, envolve um conjunto de 

entidades com propósitos e objetivos distintos, que serão analisadas neste capítulo: fábrica, portos (de 

saída e de entrada), armazéns, converter, e por fim, os clientes finais. O conjunto de todas as possíveis 

localizações das diversas entidades forma a superestrutura da rede de distribuição, que se encontra 

esquematizada na Figura 14. As entidades em causa serão detalhadas de seguida, de forma a 

compreender e identificar as suas localizações.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14 - PORÇÃO DA SUPERESTRUTURA DO 
REINO UNIDO 
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5.1.1. Fábrica 
A localização da única fábrica a considerar é conhecida e é fixa, situando-se no complexo industrial de 

Cacia, tal como está representado na figura 15. Inserido no maior parque florestal de eucalipto em 

Portugal, o complexo dispõe de acessos facilitados graças à proximidade ao Porto de Aveiro, a 20 km 

de distância, à Estação Ferroviária de Cacia, e à elevada concentração de estradas nacionais (N1, 

N16, N109, N230, N235, IC2) e autoestradas (A1, A17, A25, A29), que facilitam a ligação aos restantes 

portos do país, ou diretamente aos clientes nacionais ou internacionais. 

5.1.2. Portos 

Dependendo das hipóteses em análise, brevemente expostas na 

introdução ao capítulo 5 (transporte de produto acabado e/ou 

transporte de bobines), a carga a transportar é diferente. Este facto 

vai implicar a utilização de tipos de navios distintos. O transporte de 

produto acabado (hipótese 2) utiliza navios Porta Contentores devido 

às características da carga. A The Navigator Company pretende 

considerar como portos de saída em Portugal dois portos com 

capacidade para movimentar contentores: Figueira da Foz e Leixões. 

De notar que o porto de Aveiro não movimenta atualmente este tipo 

de carga, e os volumes a considerar semanalmente não são 

relevantes para a escala de um serviço de contentores neste porto, 

algo que pode ser alterado no futuro graças às atuais obras de 

instalação de um terminal de contentores em Aveiro. Quanto à 

hipótese 3 – transporte de bobines – é necessária a utilização de 

navios de carga convencional para deslocar o produto. Em Portugal 

é considerada a utilização do porto de Aveiro, tendo em conta a 

localização da fábrica e os objetivos da empresa. Estes três portos 

estão representados na figura 15. 

Para a entrada no Reino Unido existem cerca de 100 portos com capacidade de receber a mercadoria 

transportada. No entanto, nem todos recebem regularmente navios provenientes dos três portos de saída 

(em Portugal) acima mencionados. Assim sendo, vale a pena ter em conta apenas os portos com linhas 

de navegação regulares a partir de Portugal, mais concretamente semanais. À saída do porto de Leixões, 

os navios porta-contentores dirigem-se semanalmente aos seguintes portos do Reino Unido: Belfast, 

Felixstowe, Greenock, Liverpool, Bristol, Teesport e Tilbury. No caso do porto da Figueira da Foz, os 

destinos são apenas quatro a considerar: Belfast, Felixstowe, Bristol e Liverpool. Tendo em conta a 

hipótese 3, onde são transportadas as bobines em direção ao converter, o porto de Aveiro informou que 

não existem linhas de navegação regulares, sendo o transporte de mercadorias executado em navios 

fretados pelos clientes, para o destino de interesse do mesmo. Assim sendo, deixa-se em aberto a 

possibilidade de o modelo escolher o porto mais eficiente, de entre todos aqueles já mencionados, ao 

qual se acrescenta também a possibilidade de envio para o porto Portland, uma vez que a sua localização 

a sul do Reino Unido poderá ser estratégica para a entrada de produto. 

FIGURA 15 - LOCALIZAÇÃO DA 
FÁBRICA E DOS PORTOS DE SAÍDA 
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5.1.3. Clientes Finais e Procura 

A empresa forneceu dados relativos à localização de 38 potenciais clientes que pretende abastecer, 

todos eles pertencentes à Grande Distribuição, isto é, cadeias de retalho de grande dimensão. Esses 

dados são detalhados no anexo 1, e estão graficamente expostos na Figura 14. Uma vez que o número 

de clientes é relativamente pequeno não será necessário fazer simplificações na agregação de clientes 

por região.  

A procura é dada em toneladas de produto acabado, não sendo relevante a distinção entre as diferentes 

categorias de produto. No caso de expedição de produto acabado (hipótese 2), os clientes podem ser 

abastecidos diretamente via rodoviária a partir da fábrica, dos portos de entrada ou dos armazéns 

localizados no Reino Unido. No caso das bobines (hipótese 3), os clientes podem receber os produtos 

diretamente do converter, ou em alternativa receber dos armazéns.  

5.1.4. Converter 

Assumiu-se, em conjunto com a empresa, que o converter tem a localização definida, situando-se na 

cidade de Manchester, e apresentando uma capacidade de conversão de 400 toneladas por semana. 

Recebe bobines vindas da fábrica por via rodoviária direta, ou via marítima; e envia produto acabado 

em direção aos armazéns e/ou aos clientes finais. 

5.1.5. Armazéns 

A localização dos armazéns não tem limitações impostas por parte da empresa, podendo por isso 

situar-se em qualquer local do Reino Unido que seja benéfico. A fim de criar um conjunto de 

localizações realistas, consideraram-se alguns parâmetros, tais como a proximidade aos portos de 

entrada (tabela 1), a proximidade aos clientes finais (tabela 2), ou outras localizações estratégicas que 

reduzam as distâncias entre as entidades, tendo em vista não só a redução de custos, como também 

a redução dos impactos ambientais (tabela 3).  

Assim, consideram-se neste primeiro conjunto, como localizações possíveis para os armazéns, as 

localidades próximas aos portos de entrada de Reino Unido, estando expostas na tabela 1. 

TABELA 1 – ARMAZÉNS PERTO DOS PORTOS DE ENTRADA 

Belfast Bristol 

Felixstowe Teesport 

Greenock Liverpool 

Tilbury 
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Os dados relativos à procura de cada cliente, demonstram valores relativamente semelhantes entre 

eles, pelo que não é justificável a realização de uma análise ABC, na qual se daria primazia aos clientes 

que significassem um maior volume de vendas. No entanto, analisando de novo a Figura 14, é possível 

verificar a existência de certos padrões na localização dos pontos de procura. Assim sendo, faz sentido 

considerar nos locais com elevada densidade de procura a possibilidade de abertura de armazéns, nos 

locais definidos na tabela 2. 
TABELA 2 - ARMAZÉNS EM LOCAIS DE ELEVADA PROCURA 

 
A dispersão geográfica da procura faz com que as distâncias a percorrer entre os portos e os clientes 

sejam elevadas, e consequentemente aumentem os custos de transporte e as emissões de gases 

poluentes. Para contrariar esta tendência, o modelo matemático admite a abertura de armazéns em 

localizações estratégicas que diminuam estas distâncias entre as entidades. São elas:  

TABELA 3 - ARMAZÉNS EM LOCALIZAÇÕES ESTRATÉGICAS 

Carlisle York 

Chesterfield Stoke-on-Trent 

Worcester Oxônia 

 

Finalmente, e tendo em conta o caso de envio de bobines, poderá fazer sentido a colocação de um 

armazém de produto acabado junto ao converter, isto é, em Manchester. 

Os armazéns só recebem produto acabado proveniente da fábrica, dos portos do Reino Unido ou do 

converter. O envio é realizado unicamente em direção aos clientes. 

5.2. Dados e Pressupostos Utilizados 
No presente subcapítulo serão expostos os dados a fornecer ao modelo apresentado na secção 4.2, 

assim como a estratégia utilizada na sua obtenção. Como se comprovará nas seguintes secções, a 

grande maioria dos dados são fornecidos pelo Departamento de Logística da The Navigator Company, 

havendo, no entanto, outras fontes pontuais de informação. Assim, no final do capítulo todos os 

parâmetros apresentados anteriormente terão um valor associado, que deverá ser constante ao longo 

de todos os períodos do projeto. 

Birmingham Leicester 

Northampton Milton Keynes 

Leeds Scarborough 

Washington Pontefract 
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5.2.1. Procura 

A distribuição da procura por cada cliente está definida no anexo 1. Recordando que a procura anual 

de tissue esperada no conjunto dos 38 clientes é de 16.000 ton, é possível obter o valor absoluto de 

cada cliente, em parcelas semanais. As localizações de cada ponto de procura estão expostas na 

Figura 14. Como forma de simplificação considera-se que a procura é estável ao longo de todo o ano, 

durante todo o período em análise. A unidade considerada é a tonelada de produto acabado (ton), não 

se realizando a diferenciação entre os tipos de produtos a entregar aos clientes finais. O modelo 

assume que toda a procura é satisfeita no período de tempo requerido.  

5.2.2. Tempo 

O horizonte temporal considerado é de 6 meses, sendo desagregado semanalmente. A análise, por 

ser constante ao longo de todos os períodos em avaliação, é aplicável ao longo prazo. 

5.2.3. Política de Inventário 

Tendo em conta os pressupostos estabelecidos pela empresa, o modelo a implementar não admite a 

existência de qualquer tipo de stock na fábrica de Cacia, considerando-se que o nível de produção é igual 

ao fluxo que sai da fábrica. O armazenamento de produto acabado dá-se apenas nos armazéns no Reino 

Unido próprios para o efeito, e já enunciados em 5.1.5., considerando-se inexistente o stock deste produto 

em qualquer outra entidade da rede. Por forma a assegurar a satisfação total da procura dos seus clientes, 

contra eventuais imprevistos nas operações logísticas, a empresa pretende constituir stock de produto 

acabado em pelo menos uma localização no Reino Unido, com um valor a rondar o equivalente a duas 
semanas de procura (600 toneladas). A empresa não pretende ter mais do que 3 armazéns, desejando 

potenciar a entrega direta ao cliente, sabendo por experiência passada que o custo da rede será inferior. 

No que às bobines diz respeito, a empresa admite o seu armazenamento apenas no próprio converter, 

suportando este um volume máximo de 1000 toneladas de bobine que aguardam pela operação de 

conversão. Caso se opte pela hipótese de envio de bobines (hipótese 3), estas terão de constituir 

também um stock mínimo de 600 toneladas no converter.  

5.2.4. Capacidades de Transporte  

Um camião de produto acabado de tissue, designado por “uma carga”, tem uma capacidade de transporte 

de 6 toneladas. Este valor será utilizado com alguma frequência na próxima secção 5.2.6. na análise aos 

custos. As mesmas 6 toneladas é a capacidade de carga de um contentor de 40 pés a utilizar no 

transporte de produto acabado, ao qual se soma a sua tara (aproximadamente 4 toneladas). Por outro 

lado, um camião de transporte de bobines tem a capacidade de transportar entre 5 a 6 bobines em cada 

viagem, assumindo-se que uma carga de bobine tem 11 toneladas. 

5.2.5. Distância entre entidades 

No cálculo dos custos associados ao transporte, e na avaliação dos seus impactos ambientais, a 

distância que separa os pontos de origem e de chegada tem importância extrema. Assim sendo, 
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Portugal Reino Unido 

calculou-se a distância entre todos os pares de entidades com ligações possíveis, para todos os meios 

de transporte admitidos. Todos os transportes terrestres foram calculados através da distância 

rodoviária entre as entidades, utilizando o Google Maps como indicador dessa mesma distância. Como 

exceção a esta regra, existe o transporte entre um porto de chegada no UK e o armazém do mesmo 

porto. Nestes casos, e através de dados fornecidos pela The Navigator Company, considera-se que a 

distância média percorrida é de 5 km. A distância entre os portos de saída e de entrada foi determinada 

através de dados fornecidos pela searates.com, especializada em transporte marítimo. 

5.2.6. Custos  

As seguintes subsecções tratam das estratégias adotadas na obtenção dos parâmetros referentes aos 

custos a inserir nas equações que dizem respeito à dimensão económica do problema. Assim sendo, em 

cada alínea são expostos os dados que entrarão no modelo matemático apresentado em 4.2, tendo em 

conta que esses mesmos dados são considerados constantes ao longo de todo o período em análise. 

5.2.6.1. Produção e Converting 
Tal como foi introduzido no segundo parágrafo do capítulo 5, a principal diferença entre as hipóteses a 

considerar neste trabalho prende-se no tipo de produto a expedir à saída da fábrica de Cacia. Como 

tal, há que diferenciar os custos referentes à produção final dos dois produtos. 

No caso de expedição de produto acabado, a produção é realizada totalmente em Portugal, enquanto 

que no caso das bobines a produção em Portugal interrompe-se após a formação destas, finalizando-

se em Manchester, tal como está representado na figura 16. Comum aos dois casos é o fabrico das 

bobines em Cacia, pelo que a diferenciação iniciar-se-á apenas na fase seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

Na ausência dos custos de produção em cada país, e dada a complexidade da comparação direta 

desses custos entre os países, adotaram-se três estratégias distintas para diferenciar os custos de 

conversão em Portugal e no Reino Unido: 

(1) Custos de Eletricidade nas Indústrias 

Segundo dados da Eurostat refertes ao segundo semestre do ano de 2015, o custo da eletricidade para 

fins industriais apresentou em Portugal um valor de 0,1145 €/kW.h, enquanto que no Reino Unido esse 

Produção 
Bobine 

Conversão 

Conversão 
Hipótese Produto 
Acabado (2) 

Hipótese Bobines (3) 

FIGURA 16 - DUAS POSSIBILIDADES DE PRODUÇÃO 
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valor se fixou nos 0,152 €/kW.h. Se este fosse o único parâmetro diferenciador nos custos de produção, 

seria 32,17% mais caro produzir no Reino Unido. 

(2) Custo médio de Vida 

Tendo como base 100 o custo médio de vida na cidade de Nova Iorque, a Numbeo6 (base de dados 

com informações relativas aos custos de vida em cidades de todo o mundo) conclui que para o ano de 

2016, em Portugal, esse índice apresenta um valor de 49,82, enquanto que no Reino Unido, o valor se 

fixa nos 72,73. Assim, e fazendo a analogia para os custos de produção industrial, este indicador indica 

um custo 45,96% superior no Reino Unido. 

(3) Índice de Preços no Consumidor 

Este indicador representa o preço médio de compra de bens e serviços. A Numbeo, utilizando um índice 

de comparação direta entre os dois países, considera que no Reino Unido o IPC apresenta um valor 

46,68% superior ao português. 

O modelo será testado com cada uma destas três estratégias recém-enunciadas, a fim de se 

compreender se o custo de produção é, de facto, um parâmetro relevante na definição da rede. Por ser 

um dado bastante aproximado, será submetido a uma análise de sensibilidade por forma a garantir a 

sua consistência. Uma vez que não se detêm os dados reais destes custos, serão introduzidos no 

modelo com um valor simbólico de base 1, que permita apenas que o modelo escolha o cenário mais 

eficiente, subtraindo-se posteriormente para que se obtenha apenas o custo da cadeia logística, 

excluindo a produção, mas tendo-a em linha de conta.	

5.2.6.2. Transporte 

O problema admite dois meios de transporte distintos: navio e camião. Dependendo do cenário em 

análise, os meios de transporte sofrerão alterações conforme os produtos transportados. Um dos 

benefícios de o transporte ser uma atividade em outsourcing, como foi apresentado em 2.3, diz respeito 

à maior simplicidade no cálculo dos seus custos, já que poupa as questões relacionadas com desgaste 

das viaturas, manutenção, portagens, preços de combustíveis, e outros fatores muitas vezes alheios à 

empresa. Os dados fornecidos pela The Navigator Company têm por base o transporte de papel de 

escrita UWF, em contentor. Assim sendo, estes custos – em valor – são comparáveis aos custos de 

transporte de produto acabado de tissue, que utiliza a mesma filosofia de transporte.  

No que respeita à análise dos custos a fornecer ao modelo, é possível distinguir quatro categorias de 

transporte, descritos de seguida, e que terão custos distintos. 

																																																													
	

	

6	http://www.numbeo.com/cost-of-living/. Acedido em 21 de Maio de 2016	
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a) Transporte Rodoviário em Portugal 

 

 

 

 

 

 

Este custo diz respeito ao transporte entre a fábrica de Cacia e os portos em Portugal. Dados fornecidos 

pela The Navigator Company indicam os preços de transporte de uma carga, em cada trajeto –  tabela 4. 

Sabendo que uma carga de produto acabado de tissue contém 6 toneladas, é possível extrair um custo 

de transporte variando com o peso e com a distância, através da média das duas viagens indicadas. 

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒�.=>.P�D�PU@ =
160
80×6 +	

180
75×6

2
	= 𝟎, 𝟑𝟔𝟔𝟕	 €

@Pk.V=
		

Da mesma forma, e recordado o peso de uma carga de bobines, tem-se: 

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒�.=>.Pl�PU@ =
60

20×11
	= 𝟎, 𝟐𝟕𝟐𝟕	 €

@Pk.V=
 

 

b) Transporte Rodoviário no Reino Unido 

Dados do ano de 2015 indicam um custo médio de distribuição de UWF de 520 €
Sk@US�.

. Sabendo que 

nesse ano se realizaram um total de 1240 entregas representando uma distância percorrida de 340906 

km é possível concluir que uma entrega percorre em média 275 km. Para converter o custo nas 

unidades de referência, recorre-se novamente aos pesos conhecidos para cada carga:	 

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒�.=>.P�D�V =
520

275	×	6
	= 𝟎, 𝟑𝟏𝟓𝟐	 €

@Pk.V= 

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒�.=>.Pl�V =
520

275	×	11
	 = 𝟎, 𝟏𝟕𝟏𝟗	 €

𝒕𝒐𝒏.𝒌𝒎 

 

c) Transporte rodoviário Portugal – Reino Unido 
A The Navigator Company forneceu os dados relativos ao transporte de um camião entre a fábrica de 

Cacia e a cidade de Manchester. Esta viagem tem um custo de 2750 €
𝒄𝒂𝒎𝒊ã𝒐. Sabendo o peso de um 

camião de produto acabado e de bobine, assim como a distância que separa a origem e o destino da 

viagem (2365 km), é possível adaptar o parâmetro às unidades convenientes: 

TABELA 4 - CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM PORTUGAL 

Trajeto 
Produto 

Transportado 
Custo (por 

carga) 
Distância Carga 

Cacia – Figueira 
da Foz 

Produto Acabado 160€ 80 km 6 ton 

Cacia – Leixões Produto Acabado 180€ 75 km 6 ton 

Cacia – Aveiro Bobine 60€ 20 km 11 ton 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒�.=>.P�D=>¥@P =
2750
6×2365

= 𝟎, 𝟏𝟗𝟑𝟖 €
𝒕𝒐𝒏.𝒌𝒎 

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒�.=>.Pl=>¥@P =
2750

11×2365
= 𝟎, 𝟏𝟎𝟓𝟕	 €

𝒕𝒐𝒏.𝒌𝒎 

 

d) Transporte Marítimo 

Informações facultadas pelos portos de Leixões e Figueira da Foz indicam os preços absolutos do 

transporte de um contentor para todas as linhas de navegação regular existentes com destino ao Reino 

Unido. Com esta informação pormenorizada é possível saber os custos exatos do transporte de produto 

acabado nas rotas existentes, como apresentado na tabela 5 abaixo.  

TABELA 5 - CUSTO DO TRANSPORTE MARÍTIMO	

De Leixões para: Custo Distância 
Custo Unit. 

por km 
(€/km) 

Custo Unit. 
por ton (€/ton) 

Custo Unit. 
(€/km.ton) 

Bristol 1350€ 1376 km 0,981 225 0,1635 

Belfast 1450€ 1588 km 0,913 241,67 0,1522 

Felixstowe 1085€ 1550 km 0,700 180,83 0,1167 

Greenock 1085€ 1704 km 0,637 180,83 0,1061 

Liverpool 1085€ 1523 km 0,712 180,83 0,1187 

Teesport 1055€ 1937 km 0,545 175,83 0,0978 

Tilbury 1085€ 1569 km 0,692 180,83 0,1153 

Da Figueira para:      

Felixstowe 1050€ 1666 km 0,630 175 0,1050 

Liverpool 1050€ 1639 km 0,641 175 0,1068 

Bristol 1385€ 1498 km 0,925 230,83 0,2541 

 

Como foi já mencionado, o transporte de bobines é realizado através do porto de Aveiro, a partir do qual 

não existem linhas de navegação regulares. Assim sendo, para calcular o custo médio do transporte 

utilizou-se o custo de uma viagem entre Aveiro e Liverpool num navio de tipologia convencional de 3500 

toneladas de gross weight. Segundo a empresa, esta viagem custa 60.000 €, percorrendo 1581 km que 

separam os dois portos, e transportando uma mercadoria com 1100 toneladas. 

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑀𝑎𝑟𝑖𝑡𝑖𝑚𝑜R.¨>Pl =
60.000

1100	×	1581
	= 0,0345	 €

@Pk.V=
 

5.2.6.3. Armazém e Área Necessária 

O custo dos armazéns a utilizar depende unicamente da área dos mesmos. A área necessária para 

cada armazém depende do fluxo de produtos que por ele passa, do stock armazenado e da área 

ocupada pelo produto. Sabendo que o armazenamento se pratica em dois níveis de paletes, e que 

cada tonelada de produto acabado ocupa 9 m2 de área, incluindo o fator de segurança e a área 

necessária para o handling dos materiais, conclui-se que a área necessária é dada pelas equações 6 

(9) 

(11) 

(10
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e 7 descritas no anexo 3. O nível de stock e o fluxo de materiais são variáveis de decisão, pelo que 

será o modelo computacional a definir a área necessária. 

O custo unitário dos armazéns é considerado igual para todas as suas possíveis localizações. Dados 

fornecidos pela The Navigator Company indicam um custo de armazenamento de 1,10 €
fZª«\«.¬«]ZcZ. 

Sabendo que se utilizam paletes europeias, com dimensões 120cm x 80cm, e que o armazenamento 

se executa em dois níveis, conclui-se que o custo semanal do armazenamento é dado por 

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝐴𝑟𝑒𝑎 = 	
1,10	€

1,2	×	0,8	𝑚

2	𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑒𝑠

= 2,3	 €
=®.¥S=.k.

 

5.2.6.4. Stock 
Os custos de armazenamento de inventário dizem respeito ao custo de oportunidade de manter um 

ativo parado, enquanto podia ser investido noutra atividade. Para além disso, devem entrar em linha 

de conta os custos associados ao risco de danificação dos produtos, e os custos dos seguros que 

garantem a cobertura contra eventuais acidentes. Neste sentido, e empresa forneceu um valor 

aproximado tendo em conta as operações em vigor relacionadas com o papel de escritório, 

considerando-se um custo de existências paradas em armazém de  

𝑐𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 = 	0,5	
€
𝑡𝑜𝑛

 

5.2.6.5. Handling (THC) e de operação portuária 
Quando se realiza um estudo da cadeia logística, é necessário ter em conta os custos existentes nos 

hub terminals. Estes custos denominam-se Terminal Handling Charges (THC), e geralmente dizem 

respeito à utilização dos materiais de movimentação de mercadoria, e manutenção dos portos. Dados 

referentes à atividade atual da The Navigator Company indicam que os portos portugueses apresentam 

um THC de 180€ por contentor movimentado. Utilizando o peso associado aos contentores de produto 

acabado, conclui-se que: 

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝐻𝑢𝑏�D,> = 	
180	€
6	𝑡𝑜𝑛

= 30	 €@Pk																			, 𝑖 ∈ {𝑝𝐹𝑖𝑔𝑢𝑒𝑖𝑟𝑎, 𝑝𝐿𝑒𝑖𝑥õ𝑒𝑠} 

Por outro lado, no Reino Unido o preço cobrado pelos portos referente ao recebimento de um contentor 

é de 170€, o que significa: 

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝐻𝑢𝑏�D,> = 	
170	€
6	𝑡𝑜𝑛

= 28,33	 €@Pk												, 𝑖 ∈ {𝑝𝑅𝑒𝑐𝐹𝑖𝑔𝑢𝑒𝑖𝑟𝑎, 𝑝𝑅𝑒𝑐𝐿𝑒𝑖𝑥õ𝑒𝑠} 

Para o caso do transporte de bobines, estas não estão sujeitas ao custo THC, mas sim a um custo de 

operação portuária. Dados fornecidos pela The Navigator Company, indicam que: 

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝐻𝑢𝑏l,> 	= 8	 €@Pk											, 𝑖 ∈ {𝑝𝐴𝑣𝑒𝑖𝑟𝑜, 𝑝𝑅𝑒𝑐𝐴𝑣𝑒𝑖𝑟𝑜} 

 

 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 
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5.2.6.6. Recebimento de Encomendas 

As operações referentes ao recebimento de produto em armazém têm um custo associado à utilização 

e operação dos materiais de movimentação e handling, para além de outros custos burocráticos. 

Considera-se que esse custo é igual para todas as possíveis localizações de armazéns do Reino Unido, 

e admite-se que tem um valor de 40 Libras Esterlinas por tonelada recebida. Tendo como base a taxa 

de câmbio Eur/Lib em vigor, calcula-se o custo unitário na moeda nacional. 

𝑐𝑅𝑒𝑐𝐴𝑟𝑚𝐿𝑖𝑏	 = 40	 £@Pk	×	𝐿𝑖𝑏𝐸𝑢𝑟𝑜	
€
£						 

 

5.2.7. Dimensão Ambiental 

Os impactos ambientais vão ser avaliados utilizando a metodologia ReCiPe 2008, que tal como foi 

abordado no capítulo 3.4.2.2., e aquando da formulação da função objetivo ambiental (em 4.2.2.2.) é um 

método de Avaliação de Ciclo de Vida (LCA) que permite obter dados do impacto de atividades e serviços 

a nível ambiental. Assim sendo, avaliar-se-á o impacto de duas atividades q fundamentais nesta cadeia 

de abastecimento: transporte e instalação de armazéns. As atividades de produção e converting não 

serão avaliadas, uma vez que não correspondem a variáveis de decisão, assim como o impacto da 

instalação da fábrica. 

O inventário do ciclo de vida (LCI) contém as informações relativas aos inputs e outputs do sistema, tais 

como os fluxos de materiais e energia existentes ao nível da fronteira do sistema com o ambiente 

circundante (água, ar e terra). O LCI dos produtos, armazéns e métodos de transporte é obtido através 

da base de dados Ecoinvent e do software SimaPro, criando-se uma lista, com os diversos impactos de 

cada atividade. Assim, obtém-se o impacto ambiental da atividade q, na categoria midpoint β. Os fatores 

de normalização, fornecidos pelo mesmo software, permitem somar todas as categorias de impacto 

ambiental, por forma a minimizar o conjunto de todas. 

Para os meios de transporte, distinguiram-se três tipos de transporte possíveis. Para os camiões de 

transporte de produto acabado utilizou-se a opção Transport, freight, lorry 3.5-7.5 metric ton, EURO5 

{GLO}, market for, Conseq., S da base de dados do Ecoinvent. Informações provenientes da The 

Navigator Company levam a empregar a categoria de emissões EURO5, uma vez que as empresas de 

transporte com quem esta trabalha têm já instaurada a referida política no que aos gases de escape 

dos seus camiões diz respeito. A expressão {GLO} é um código de região, que neste caso significa 

Global, pelo que os dados fornecidos não são específicos de nenhuma região. Market for é utilizado 

quando não se conhece o fornecedor específico do serviço, enquanto que o termo Conseq. se utiliza 

quando se pretende investigar as consequências de uma alteração comparando com um caso base. A 

opção S corresponde ao facto de se tratar de um System Process, isto é, resulta do inventário do ciclo 

de vida global sobre a atividade em questão, e não fornece uma visão em separado dos 

diferentes inputs. Em alternativa ao System Process, existe o Unit Process – contém apenas os inputs 

e as emissões de uma etapa do processo – que não alteraria os resultados computacionais, uma vez 

que o SimaPro inclui os impactos dos processos a montante.  

(17) 
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Quanto aos camiões de transporte de bobines a opção selecionada foi Transport, freight, lorry 7.5-16 

metric ton, EURO5 {GLO}, market for, Conseq, S. Para o navio, utilizou-se a opção Transport, freight, 

inland waterways, barge {GLO}, market for, Conseq., S. Como está patente na tabela presente no anexo 

4, Marine Ecotoxicity é a categoria mais preponderante no transporte de camião de produto acabado, 

seguido pela Human Toxicity. No camião de transporte de bobines, o cenário é semelhante, assim como 

no transporte por navio.  

Quanto à instalação dos armazéns, mesmo sendo estes alugados, há que considerar os impactos 

relacionados com a prévia construção dos mesmos. Assim, da base de dados retiraram-se informações 

relativas à opção Building Hall, CH, construction, Conseq., S. Esta opção inclui os materiais mais 

importantes utilizados e a sua eliminação, o transporte dos mesmos até ao local da construção, a 

eletricidade utilizada na construção, assim como na manutenção e sua demolição. Estes impactos são 

amortizados uniformemente num período de 15 anos, que segundo Philip e Zaks (2010) é o tempo 

médio de vida de um armazém. As categorias mais preponderantes serão em primeiro lugar a Human 

Toxicity e de seguida a Metal Depletion. 

O anexo 4 apresenta uma tabela contendo os impactos ambientais de todas as atividades consideradas. 

 

5.2.8. Dimensão Social 

Para a avaliação dos impactos da cadeia de abastecimento na componente social, será realizado um 

estudo do número de postos de trabalho criados com base em duas atividades distintas: instalação de 

armazéns e transporte. Na secção 4.2.2.3, aquando da exposição da função objetivo social, clarificou-

-se que a aplicação do Social Benefit Indicator segundo Mota et al. (2015) engloba um estudo das áreas 

geográficas menos desenvolvidas ao longo da cadeia de abastecimento, assim como as taxas de 

desemprego e os rendimentos médios da população. No entanto, esses dados não se encontram 

disponíveis para consulta, e a adoção de pressupostos não traz perspetivas de contribuição para o 

rigor do resultado final, pelo que se optou simplesmente pela maximização do empego criado. 

Quanto ao número de empregos criados nos armazéns, dados do Governo do Reino Unido7 indicam 

que área necessária de armazém (m2 )  para cada trabalhador é 65 =®

@U.³.Q´.µPU
. Invertendo, alcançamos 

o parâmetro de trabalhadores necessários por metro quadrado: 

𝑝𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝐴𝑟𝑚 = 	
1
65

= 0,0154	@U.³.Q´.µPUS¥
=®  

																																																													
	

	

7	http://www.wiltshire.gov.uk/wiltshire-workspace-and-employment-land-strategy-appendix-6-
employment-and-development-densities.pdf. Acedido em 2 de Junho de 2016	

(18) 
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Para cálculo do número de trabalhadores necessários na atividade de transporte utilizaram-se dados 

fornecidos pelo Bureau of Labor Statistics Data, que pertence ao U.S. Department of Labor8. Nesta 

base de dados são fornecidos parâmetros referentes ao número de trabalhadores empregados em 

cada área de transporte (rodoviário e marítimo), assim como a distância e a carga total transportada. 

𝑝𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝	 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑎𝑜 = 	
1.301.000

4,254409	×	10·
= 3,058	×	10¸¹	@U.³.Q´.µPUS¥@Pk.V=  

𝑝𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝	 𝑛𝑎𝑣𝑖𝑜 = 	
61.000

8,042664	×	10··
= 7,5845	×	10¸º	@U.³.Q´.µPUS¥@Pk.V=  

 

 

5.3. Conclusão do Capítulo 

Neste capítulo descreveu-se o tratamento de dados e os pressupostos definidos para a resolução do 

caso de estudo da The Navigator Company. 

Na primeira parte do capítulo (5.1) apresentaram-se as diferentes entidades constituintes da cadeia 

logística em estudo – em termos de localização e principais características de funcionamento: fábrica, 

portos (de entrada e de saída), armazéns, converter e clientes finais. A segunda parte do capítulo – 

5.2. – envolveu a exposição de todos os dados a introduzir no modelo, dando assim valor aos 

parâmetros apresentados em 4.2.2. Definiram-se os dados que correspondem às características gerais 

da rede e do problema a estudar, tais como a procura, o tempo, as distâncias e as capacidades de 

transporte; terminando com dados mais específicos das dimensões da sustentabilidade em análise: 

começando pelos custos das diversas atividades, passando pelos impactos ambientais dessas 

atividades, terminando nos impactos sociais das atividades de transporte e de armazenamento. Alguns 

valores provêm de pressupostos adotados em concordância com a The Navigator Company, tais como 

as políticas de inventário e os custos de stock.  

Com base no tratamento de dados e pressupostos enunciados acima, o capítulo seguinte irá 

desenvolver a resolução do caso de estudo usando o modelo matemático exposto no capítulo 4. 

  

																																																													
	

	

8	http://www.bls.gov/data/. Acedido em 2 de Junho de 2016	

(19) 

(20) 
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6. Apresentação e Discussão de Resultados 

No presente capítulo faz-se a aplicação do modelo desenvolvido ao caso de estudo descrito no capítulo 

2. Apresentam-se e analisam-se os resultados mais significativos e identificam-se as diversas hipóteses 

e cenários que foram considerados na resolução do problema. 

6.1. Cenários em Análise 

Tal como foi introduzido no capítulo 5, definiram-se 3 hipóteses possíveis para o tipo de produto a 

expedir da fábrica de Cacia: 

- Hipótese 1: o modelo permite o envio de ambos os produtos: produto acabado e bobine. 

- Hipótese 2: o modelo permite o envio apenas de produto acabado. 

- Hipótese 3: o modelo permite o envio apenas de bobine. 

Tendo em conta os diferentes objetivos do problema em estudo, foram definidos 3 macro cenários, 

cada um deles caracterizado pela otimização de um desses objetivos, dependendo do vetor da 

sustentabilidade em questão:  

- Macro Cenário A: corresponde à solução ótima com o menor custo económico. 

- Macro Cenário B: corresponde à solução ótima com o menor impacto ambiental. 

- Macro Cenário C: corresponde à solução ótima com o maior impacto social. 

Ligando as hipóteses e os macro cenários, definiram-se os nove cenários que serão testados pelo 

modelo matemático: 

 - Cenários A1, B1 e C1: dentro de cada macro cenário, o modelo permite o envio dos dois tipos 

de produto: produto acabado e bobine. É, portanto, o resultado ótimo. 

 - Cenários A2, B2 e C2: dentro de cada macro cenário, o modelo permite apenas o envio de 

produto acabado. 

 - Cenários A3, B3 e C3: dentro de cada macro cenário, o modelo permite apenas o envio de 

bobines (com a exceção da Irlanda do Norte). 

A classificação dos cenários em análise está resumida na figura 17. 
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FIGURA 17 – DESAGREGAÇÃO DOS CENÁRIOS CONSIDERADOS 

Cada um dos cenários descritos na figura 17 foi resolvido utilizando o modelo desenvolvido, sendo que 

na tabela 6 se apresentam resumidamente os resultados obtidos. 

TABELA 6 - COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DOS CENÁRIOS SINGLE OBJECTIVE 

 Envio Misto Produto Acabado Bobine 

Minimização 
Custos 

A1 
Custo unitário: 221 €/ton 
Impacto Ambiental: 5.239 
Postos de Trabalho: 85 

A2 
Custo unitário: 350 €/ton 
Impacto Ambiental: 4.038 
Postos de Trabalho: 84 

A3 
Custo unitário: 221 €/ton 
Impacto Ambiental: 5.239 
Postos de Trabalho: 85 

Minimização 
Impactos 
Ambientais 

B1 
Custo unitário: 297 €/ton 
Impacto Ambiental: 3.738 
Postos de Trabalho: 86 

B2 
Custo unitário: 360 €/ton 
Impacto Ambiental: 3.949 
Postos de Trabalho: 86 

B3 
Custo unitário: 221 €/ton 
Impacto Ambiental: 5.239 
Postos de Trabalho: 85 

Maximização 
Impactos 
Sociais 

C1 
Custo unitário: 652 €/ton 
Impacto Ambiental: 23.910 
Postos de Trabalho: 376 

C2  
Custo unitário: 776 €/ton 
Impacto Ambiental: 38.506 
Postos de Trabalho: 376 

C3 
Custo unitário: 652 €/ton 
Impacto Ambiental: 23.910 
Postos de Trabalho: 376 

 

Como seria expectável, o macro cenário A (representado na primeira linha) é o que apresenta os melhores 

resultados a nível económico, principalmente nas hipóteses 1 e 3. O macro cenário B apresenta custos 

ligeiramente superiores, sendo que o impacto ambiental sofreu melhorias nas duas primeiras hipóteses. 

Já o macro cenário C apresenta custos e impactos ambientais muito elevados, algo que como se verá 

adiante, se tornará impraticável a nível operacional.  

Tendo em conta a tabela 6 apresentada, importa destacar os resultados mais relevantes, que serão 

detalhados mais à frente. Em evidência estão os cenários A1, A3 e B3, uma vez que apresentam o melhor 

Estudo	a	
Desenvolver

A

A1:	minimização	dos	
custos;	possibilidade	
de	enviar	ambos	os	

produtos

A2:	minimização	dos	
custos;	envio	apenas	
de	produto	acabado

A3:	minimização	dos	
custos;	envio	apenas	

de	bobines

B

B1:	minimização	dos	
impactos	ambientais;	
possibilidade	de	envio	
de	ambos	os	produtos

B2:	minimização	dos	
impactos	ambientais;	

envio	apenas	de	
produto	acabado

B3:	minimização	dos	
impactos	ambientais;	

envio	apenas	de	
bobines

C

C1:	maximização	dos	
impactos	sociais;	

possibilidade	de	envio	
de	ambos	os	produtos

C2:	maximização	dos	
impactos	sociais;	envio	
apenas	de	produto	

acabado

C3:	maximização	dos	
impactos	sociais;	envio	
apenas	de	bobines

macro	cenários

cenários
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resultado económico – custo aproximadamente 26% inferior ao segundo melhor resultado (B1). Os 

valores idênticos anteveem que estes três cenários apresentam a mesma estrutura da rede de 

distribuição. Tendo em linha de conta a possibilidade de a empresa planear expedir apenas um dos tipos 

de produtos (as hipóteses 1 passam a ser inválidas), conclui-se que é manifestamente mais eficiente o 

envio de bobines pelas soluções A1/A3/B3 (37% menos dispendioso face ao melhor cenário de envio de 

produto acabado – A2). Por outro lado, os impactos ambientais do envio de bobines em A1/A3/B3 são 

24,5% mais elevados face ao envio de exclusivo de produto acabado por A2.  

Nas próximas secções individualizar-se-á cada um dos cenários, a fim de se compreender a estrutura 

da rede que leva aos resultados expostos. 

6.1.1. Macro Cenário A – minimização do custo 
6.1.1.1. Cenário A1 

Relembrando, o cenário A1 diz respeito à otimização do desempenho económico, permitindo que da 

fábrica sejam enviados os dois tipos de produtos em direção ao Reino Unido. Assim, este cenário 

permite alcançar a solução ótima no que diz respeito aos custos da rede.  

Os resultados obtidos encontram-se apresentados nos diagramas do anexo 5, e resumidamente nas 

figuras 18 e 19.	Pelos diagramas do anexo 5 tem-se que o resultado ótimo passa pelo envio semanal 

de 290 toneladas de bobines para o porto de Liverpool através do porto de Aveiro, e daí para o 

converter. Os clientes finais serão abastecidos diretamente do produto acabado que sai do converter. 

Este resultado está esquematizado na figura 18, na qual se tem a cor de laranja os fluxos de bobine, e 

a azul os fluxos de produto acabado. 

O resultado mais relevante a retirar da 
otimização do presente cenário diz respeito à 
opção do modelo pelo envio apenas de bobines. 
No entanto, e como foi já anteriormente debatido, 

existirá sempre uma porção de produto acabado a 

ser enviado para os destinos na Irlanda do Norte, 

uma vez que nesse país não existe possibilidade 

de se instalar um converter, e não há ligações 

rodoviárias a partir do converter. 

 

 

A- Porto de Liverpool 
B- Converter 
C- Porto de Belfast 
D- Armazém em Belfast 
E- Armazém em Manchester 
F- Armazém em Northampton 

 

FIGURA 18 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO (A1) 
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Devido aos elevados custos de aluguer de armazém, custos de receção de encomendas, assim como a 

grande área que o produto acabado de tissue ocupa, o modelo opta por não utilizar nenhum armazém 

para a distribuição regular de produto. No entanto, a necessidade da empresa em manter stock de 

segurança em armazéns no Reino Unido (no mínimo um, e no máximo três) obrigou à implementação de 

uma estratégia para definir quais as suas melhores localizações. Assim, pretende-se localizar os 

armazéns numa zona em que os custos de distribuição sejam minimizados caso seja necessário utilizar 

esse stock de segurança. Para isso, realizou-se uma nova corrida ao modelo matemático, na qual se 

limita o recebimento de produto nos clientes apenas a partir de armazéns. Na prática, simula-se uma 

situação hipotética na qual existe uma impossibilidade de a rede abastecer os clientes pela via normal 

apresentada acima (diretamente a partir do converter), recorrendo aos armazéns para esse efeito, sendo 

estes abastecidos de novo no intervalo seguinte. Ou seja, localizam-se os armazéns nos locais que 

reduzem os custos de entrada e de saída de produto caso sejam solicitados. Com esta opção, o modelo 

abre um armazém em Belfast (para fornecer os dois clientes da Irlanda do Norte), um em Northampton 

(abastece 8 clientes) e outro em Manchester (abastece 28 clientes). O armazém de Belfast recebe 

produto acabado do porto de Belfast, enquanto que os outros dois vão receber produto acabado vindo do 

converter. Proporcionalmente, os níveis de stock a considerar em cada armazém são de 35 toneladas 

em Belfast, 130 toneladas em Northampton e 435 toneladas em Manchester. Quanto ao stock de bobine, 

seguindo a mesma política de garantir em armazém duas semanas de procura, no converter manter-se-

-ão 600 toneladas de bobine à espera de serem convertidas. Naturalmente que se tem em linha de conta 

os custos associados à instalação dos armazéns, e ao stock neles presente. 

A nível de custos, verifica-se pela figura 19 que o transporte rodoviário representa o maior custo da rede, 

com um valor de cerca de 29 mil euros semanais. Segue-se o custo de transporte marítimo, com valores 

semanais próximos dos 20 mil euros. Os custos de aluguer de armazém e de utilização dos portos aparecem 

de seguida, com valores a rondar os 12 mil e os 6 mil euros, respetivamente. Por fim, o custo de manter 

stock parado é praticamente irrelevante, custando à empresa 600 euros semanais, 300 pelo 

armazenamento de produto acabado, e outros 300 pelo armazenamento de bobines. Pelo facto de o modelo 

considerar que não existe necessidade de entrada de mercadoria nos armazéns, o custo de receção de 

encomendas é assumido como nulo. No entanto, o stock de segurança virá, eventualmente, a ser utilizado, 

pelo que a sua reposição levará ao aparecimento do custo de recebimento de encomendas. O custo total 

de distribuição semanal do cenário A1 é de 67.842€. Sabendo o volume transportado semanalmente – 

306,59 toneladas – é possível retirar o custo unitário. O custo unitário deste cenário é, pois, de 221 €/ton.		
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FIGURA 19 - CUSTOS DO CENÁRIO  A1 
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6.1.1.2. Cenário A2 

O cenário A2 representa a otimização do desempenho económico, limitando a expedição apenas ao 

produto acabado.   

Os resultados deste cenário estão expostos nos diagramas de fluxo semanais no anexo 6, assim como 

nas figuras 20 e 21. Os resultados mostram que com a possibilidade de se enviar apenas produto 

acabado, o modelo vai utilizar o transporte marítimo para abastecer o Reino Unido, utilizando os dois 

portos portugueses disponíveis para o efeito. Assim, como evidenciado nos diagramas referidos, da 

Figueira da Foz saem navios com destino ao porto de Liverpool (68 ton), e de Leixões saem navios 

com destino a 5 portos: Belfast (19 ton), Greenock (25 ton), Bristol (41 ton), Teesport (31 ton) e Tilbury 

(122 ton). Posteriormente, o aprovisionamento dos clientes é realizado diretamente a partir destes 

portos de entrada. Esquematicamente este resultado está representado na figura 20, onde a seta a 

verde indica a rota marítima com origem no porto da Figueira da Foz, enquanto que as rotas a azul têm 

a sua origem no porto de Leixões. As setas a cor de laranja simbolizam os transportes rodoviários entre 

os portos e os clientes finais. 

Em relação à utilização de armazéns, verifica-se 

uma situação semelhante à do cenário A1, (sendo 

utilizada a mesma estratégia para os localizar) na 

qual os armazéns a instalar servem única e 

exclusivamente para manter o stock de 

segurança. Nesse sentido, os armazéns a abrir 

seriam em Belfast, Liverpool e Tilbury – todos eles 

recebem produto acabado vindo do porto mais 

próximo – a partir dos quais sairia produto 

acabado para colmatar qualquer necessidade 

extraordinária. Belfast armazena as mesmas 35 

toneladas, Liverpool 265, e Tilbury 300.  

 

 

 

Pela figura 21 concluiu-se que o custo rodoviário diminui bastante neste cenário, passando para cerca 

de 18 mil euros semanais. Isto deve-se à utilização de um maior número de portos no Reino Unido, 

diminuindo as distâncias rodoviárias a percorrer até aos clientes finais. Por outro lado, o custo de 

transporte marítimo sofre um grande aumento, fixando-se nos 58 mil euros semanais, uma vez que o 

A- Porto de Liverpool 
B- Porto de Belfast 
C- Porto de Greenock 
D- Porto de Teesport 
E- Porto de Bristol 
F- Porto de Tilbury 
G- Armazém de Belfast 
H- Armazém de Liverpool 
I- Armazém de Tilbury 

FIGURA 20 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA REDE 
DE DISTIBUIÇÃO (A2) 
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transporte de produto acabado é extremamente mais dispendioso que o transporte de bobines. O custo 

de aluguer de armazéns mantém-se igual. Aumenta o custo de utilização dos hub terminals, uma vez 

que o movimento de produto acabado nos portos é bastante mais caro. Já o custo de stock, reduz-se 

para metade, uma vez que não existe necessidade de armazenar bobines. O custo unitário deste 
cenário é de 350 €/ton.		

 

FIGURA 21 - CUSTOS DO CENÁRIO A2	

6.1.1.3. Cenário A3 

O cenário A3 trata da otimização económica da opção de envio de apenas bobines. Como se viu na 

secção 6.1.1.1., e como se tinha previsto pela análise à tabela 6, esta situação é a eleita pelo modelo 

como sendo a ótima no cenário de envio misto. Assim sendo, o resultado deste cenário é idêntico ao 

analisado anteriormente na secção referida. 

6.1.1.4. Comparação dos Resultados do Macro Cenário A 

Na tabela 7 apresenta-se o resumo dos resultados do macro cenário A.  Tendo em conta que o objetivo 

é a minimização dos custos, fica evidente que o ótimo passa pelo envio apenas de bobines por via 

marítima até ao converter, utilizando a rota Aveiro – Liverpool, e uma posterior distribuição direta para 

os clientes finais. Analisando as consequências que a minimização dos custos tem a nível ambiental, 

nota-se que o envio exclusivo de produto acabado (cenário A2) comporta o melhor desempenho 

ambiental, devido à redução das distâncias rodoviárias a percorrer no Reino Unido. No que toca ao 

impacto social, é praticamente igual nos três cenários. 
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TABELA 7 - COMPARAÇÃO DO MACRO CENÁRIO A 

 Cenário Custo 
Semestral 

Custo Unitário Impacto 
Ambiental 

Impacto 
Social 

Minimização 
dos Custos 

A1 1.628.220 € 221 €/ton 5.239 85 

A2 2.574.634 € 350 €/ton 4.038 84 

A3 1.628.220 € 221 €/ton 5.239 85 
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6.1.2. Macro Cenário B – minimização do Impacto Ambiental 
6.1.2.1. Cenário B1 

O cenário B1 considera a minimização dos impactos ambientais, permitindo-se o envio de produto 

acabado e de bobines em direção ao Reino Unido. 

O modelo opta por efetuar um envio misto de bobines e de produto acabado, como revela a 

representação da rede presente na figura 22, onde a azul estão reproduzidas as rotas marítimas de 

produto acabado, todas elas com origem no porto de Leixões. A verde representa-se o transporte de 

bobines entre Aveiro e Liverpool. As setas a cor de laranja dizem respeito à distribuição direta dos 

portos até aos clientes finais; já a seta a cinzento representa a ligação do porto de Tilbury ao armazém 

de Londres, que depois distribuirá o produto acabado através da seta preta até aos clientes. As setas 

roxas demonstram o abastecimento dos clientes finais a partir do converter, e a seta amarela a entrada 

de bobines no converter. 

Com base nos diagramas do anexo 7, tem-se que 

o produto acabado parte do porto de Leixões em 

direção a 5 portos do Reino Unido: Belfast (19 

ton), Greenock (25 ton), Bristol (50 ton), Teesport 

(13 ton) e Tilbury (107 ton), num total de 214 

toneladas semanais. O transporte de bobine é 

realizado a partir do porto de Aveiro e leva 

semanalmente 95 toneladas de produto ao porto 

de Liverpool, que viajam posteriormente até ao 

converter. 

 

É instalado um armazém em Londres, responsável por abastecer dois clientes. O papel deste armazém 

é reduzir as distâncias de transporte, diminuindo assim a emissão de gases poluentes. Note-se que 

neste caso não houve a necessidade de localizar de forma independente (como no macro cenário A) o 

armazém para stock. 

Na figura 23 está detalhada a distribuição dos impactos ambientais normalizados. Nela, é possível 

observar que o navio de transporte de produto acabado é o maior responsável pelo impacto ambiental 

da cadeia de abastecimento, com uma pontuação total de 1080 pontos. Seguem-se o camião no Reino 

Pontos significantes: 

A- Porto de Belfast 
B- Porto de Greenock 
C- Porto de Teesport 
D- Porto de Liverpool 
E- Porto de Bristol 
F- Porto de Tilbury 
G- Armazém de Bristol 
H- Armazém de Londres 
I- Converter 

FIGURA 22 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO (B1) 

I 
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Unido e o camião em Portugal de transporte de produto acabado. O transporte de bobines tem um 

impacto bastante inferior, sendo o percurso de navio o maior responsável pelas emissões poluentes. 

O impacto da instalação dos armazéns fixa-se nos 316 pontos. O total de impactos ambientais 
normalizados é de 3.738 pontos. 

	

FIGURA 23 - IMPACTO AMBIENTAL DO CENÁRIO B1 

6.1.2.2. Cenário B2 

O cenário B2 trata da minimização dos impactos ambientais, permitindo-se a expedição apenas de 

produto acabado para o Reino Unido.  

Como forma de minimizar os impactos ambientais, o modelo sugere a utilização do porto de Leixões e de 

6 portos no Reino Unido: Belfast (19 ton), Greenock (25 ton), Liverpool (38 ton), Bristol (87 ton), Teesport 

(31 ton) e Tilbury (92 ton). A maioria dos clientes são abastecidos diretamente a partir destes portos, 

como demonstram os diagramas da rede presentes no anexo 8. No entanto, há dois clientes excecionais 

que recebem as encomendas via armazém. O armazém a instalar localiza-se em Londres (armazena 600 

toneladas). Na figura 24 está representada esta estratégia onde as setas a azul indicam os percursos 

marítimos entre o porto de Leixões e os portos de 

entrada no Reino Unido. A laranja estão representados 

os fluxos entre os portos e os clientes finais, enquanto 

que as setas a preto dizem respeito ao abastecimento a 

partir dos armazéns. Já o transporte entre o porto de 

entrada e o armazém está patente na seta a cinzento. 
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FIGURA 24 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO (B2) 
Pontos significantes: 

A- Porto de Belfast 
B- Porto de Greenock 
C- Porto de Teesport 
D- Porto de Liverpool 
E- Porto de Bristol 
F- Porto de Tilbury 
G- Armazém de Bristol 
H- Armazém de Londres 
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Pela análise da figura 25 concluiu-se que o transporte de produto acabado em navio é o maior 

responsável pelos impactos ambientais da cadeia de abastecimento, com um total de 1550 pontos para 

o período considerado. Segue-se o transporte do produto no Reino Unido (1123), e finalmente o 

transporte em Portugal (961). O elevado número de portos de entrada no Reino Unido, assim como a 

utilização de armazéns para reduzir as distâncias faz com que o impacto provocado pelo transporte 

rodoviário no Reino Unido não seja especialmente elevado (comparando, por exemplo, com o próximo 

cenário). O total de impactos ambientais normalizados é de 3.949 pontos. 

 

FIGURA 25 - IMPACTOS AMBIENTAIS DO CENÁRIO B2 

 

6.1.2.3. Cenário B3 

O cenário B3 diz respeito à minimização dos impactos ambientais, permitindo-se a expedição apenas 

de bobines para o Reino Unido.  

No resultado deste cenário, o modelo envia exclusivamente bobines através do porto de Aveiro para o 

porto de Liverpool, e produto acabado para Belfast através do porto de Leixões. A rede de distribuição 

proposta pelo modelo é rigorosamente igual à rede que resulta do cenário A1 (e A3), ou seja, é também 

o cenário ótimo do ponto de vista económico. Os diagramas de fluxo remetem-nos uma vez mais para 

o anexo 5. 

Sendo que este cenário se preocupa com a minimização dos impactos ambientais, a localização dos 

armazéns procura satisfazer esse aspeto. Assim sendo, o modelo opta por não abrir nenhum armazém 

por necessidade, mas ao ser forçado a abastecer clientes a partir de pelo menos um armazém, as 

localizações que representam um menor impacto ambiental seriam Manchester (565 toneladas) e 

Belfast (35 toneladas). 
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Na figura 26 está representada a estratégia analisada, 

na qual a laranja se apresenta o fluxo de bobine que 

viaja semanalmente desde o Porto de Leixões em 

direção ao porto de Liverpool, dirigindo-se 

posteriormente através da seta amarela até ao 

converter. A seta a verde representa o transporte de 

produto acabado de Leixões para Belfast, e as setas 

azuis referem-se à distribuição final para os clientes. 

 

  

Visível na figura 27, o transporte de camião de produto acabado no Reino Unido é o maior responsável 

pelo impacto ambiental, com o valor normalizado de 2870. Isto deve-se às longas distâncias a percorrer 

entre o converter e todos os clientes finais. Em seguida fixa-se o navio de bobines, graças à elevada 

quantidade de produto a transportar, seguindo-se os restantes transportes. A construção dos armazéns 

apresenta um valor de 308. O total de impactos ambientais é de 5.239 pontos. 

	

FIGURA 27 - IMPACTO AMBIENTAL DO CENÁRIO B3 
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Pontos significantes: 

A- Porto de Liverpool 
B- Porto de Belfast 
C- Armazém de Manchester  
D- Converter 
E- Armazém de Belfast 

 

FIGURA 26 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO (B3) 



	

	 60	

6.1.2.4. Comparação dos Resultados do Macro Cenário B 

Através da análise à tabela 8, é possível concluir que do ponto de vista ambiental, não será o envio de 

um único produto que terá o melhor desempenho, mas sim um misto dos dois produtos (cenário B1). 

No caso do envio exclusivo de bobines (B3), verifica-se o maior impacto ambiental (devido às grandes 

distâncias rodoviárias converter – clientes), que contrasta com o menor custo da rede. Quanto à 

vertente social, não existe uma diferença significativa entre os três casos, com o envio de bobines a 

ser o que menos beneficia esta dimensão. 

 

Nesta fase fará sentido reforçar a semelhança dos cenários A1, A3 e B3. Neles, o modelo envia, através 

do porto de Aveiro, 288 toneladas de bobine em direção ao porto de Liverpool, sendo posteriormente 

convertido em produto acabado no converter de Manchester, e de seguida enviado para todos os 

clientes por via rodoviária. A diferença entre os cenários A1/A3 e B3 prende-se apenas na localização 

dos armazéns. Nos primeiros, os armazéns localizados em Belfast, Manchester, e Northampton, 

reduzem os custos caso sejam necessários, enquanto que no último cenário, são apenas os armazéns 

de Belfast e de Manchester que reduzem os impactos ambientais. 

 

6.1.3. Macro Cenário C – maximização do Impacto Social 
6.1.3.1. Cenário C1 

No cenário C1 maximiza-se o impacto social que a cadeia logística apresenta, sendo o modelo livre de 

enviar os produtos que permitam alcançar o ótimo.  

Os resultados obtidos estão esquematizados na figura 28, onde a cor de laranja está representado o 

fluxo rodoviário de bobines entre a fábrica de Cacia e o converter. A seta a verde indica o envio de 

produto acabado entre o porto da Figueira da Foz e o porto de Belfast. As setas a azul dizem respeito 

aos fluxos entre o converter e os respetivos armazéns. Finalmente, as setas a preto indicam a 

distribuição final entre os armazéns e os clientes. Estes resultados estão detalhados nos diagramas 

apresentados no anexo 9, os quais revelam que o resultado socialmente ótimo passa pelo envio 

semanal de 288 toneladas de bobine por via rodoviária desde a fábrica de Cacia até ao converter, 

TABELA 8 - COMPARAÇÃO DO MACRO CENÁRIO B 

 Cenário Custo 
Semestral Custo Unitário Impacto 

Ambiental 
Impacto 
Social 

Minimização 
dos 

Impactos 
Ambientais 

B1 2.187.634 € 297 €/ton 3.738 86 

B2 2.649.547 € 360 €/ton 3.949 88 

B3 1.628.220 € 221 €/ton 5.239 85 
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passando 209 toneladas pelo armazém de 

Greenock, e 79 toneladas pelo armazém de 

Portland, enviando-se posteriormente para 

todos os clientes. No caso da Irlanda do Norte, 

o produto acabado cumpre a viagem Figueira da 

Foz – Belfast, é enviado para o armazém 

correspondente, e é de seguida entregue aos 

dois clientes desse país.  

 

 

O resultado deste cenário leva à abertura do maior número de armazéns permitidos no modelo (três), 

em Belfast, Greenock e Portland, e à implementação de grandes distâncias a percorrer no transporte, 

para desse modo se empregar o maior número de pessoas possível. Em Belfast armazenam-se 37 

toneladas de produto acabado, em Greenock 409 e em Portland 142. O impacto social é de 376 
postos de trabalho formados. 

 

6.1.3.2. Cenário C2 

Neste cenário é maximizado o impacto social da cadeia de abastecimento, enviando-se apenas produto 

acabado em direção ao Reino Unido.  

Excluindo a Irlanda do Norte, todos os clientes são abastecidos através de uma conexão rodoviária direta 

a partir de Cacia, como está representado na figura 29. Nesta, a laranja está representado o fluxo 

rodoviário entre a fábrica de Cacia e os armazéns. A seta a verde indica o envio de produto acabado 

entre o Porto da Figueira da Foz e o porto de Belfast. A seta a azul diz respeito ao fluxo entre o porto 

de Belfast e o respetivo armazém. Finalmente, as setas a preto indicam a distribuição final entre os 

armazéns e os clientes. Pela análise dos diagramas do anexo 10 conclui-se que a melhor solução para 

este cenário leva ao transporte de 25 toneladas de produto acabado até ao armazém de Cardiff antes de 

se dirigem daí para os 3 clientes que abastece semanalmente, enquanto que 263 toneladas passam pelo 

armazém de Greenock antes de chegarem aos restantes 33 clientes. 

 

Pontos significantes: 

A- Converter 
B- Armazém de Portland 
C- Porto de Belfast  
D- Armazém de Belfast 
E- Armazém de Greenock 

FIGURA 28 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO (C1) 
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Tal como na secção anterior, o presente cenário 

procura abrir o maior número de armazéns 

possível (3), e percorrer as maiores distâncias 

até chegar aos clientes finais. Os clientes da 

Irlanda do Norte são fornecidos através do 

armazém de Belfast, que recebe mercadoria 

proveniente do porto de Belfast (vinda do porto 

da Figueira da Foz). Ao nível do inventário a 

manter em cada armazém, Belfast armazenaria 

100 toneladas de produto acabado, enquanto 

que Cardiff armazenaria 865 toneladas e 

Greenock armazenaria 630 toneladas. 

 

 

O impacto social é de 376 postos de trabalho formados. 

 

6.1.3.3. Cenário C3 

Maximização do impacto social, admitindo-se apenas a expedição de bobines a partir da fábrica de 

Cacia, com exceção da situação da Irlanda do Norte. Este cenário é idêntico ao C1. 

6.1.3.4. Comparação Macro Cenário C 

Nos três cenários analisados dentro do macro cenário C, a variação do número de empregos criados 

é nula (ver tabela 9). Comparando este macro cenário com os macro cenários A e B previamente 

analisados, valerá a pena compreender as alterações estruturais na rede que permitem criar um tão 

elevado número de postos de trabalho. Em primeiro lugar, a constante abertura do maior número de 

armazéns possíveis, para que se criem mais postos de trabalho. No mesmo sentido, as ligações entre 

as entidades percorrem as maiores distâncias possíveis. No entanto, verifica-se que para qualquer uma 

das três opções, tanto o custo como o impacto ambiental resultantes, apresentam valores muito 

superiores aos já obtidos até então. Assim sendo, será inviável implementar estes cenários com um 

benefício social tão elevado à custa de um maior custo e maior impacto ambiental. 

 

	

Pontos significantes: 

A- Armazém de Cardiff 
B- Armazém de Greenock 
C- Porto de Belfast  
D- Armazém de Belfast 

FIGURA 29 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO (C2) 
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TABELA 9 - COMPARAÇÃO DO MACRO CENÁRIO C 

 Cenário Custo 
Semestral 

Custo Unitário Impacto 
Ambiental 

Impacto 
Social 

Maximização 
dos 
Impactos 
Sociais 

C1 4.800.470 € 652 €/ton 23.910 376 

C2 5.709.542 € 776 €/ton 38.506 376 

C3 4.800.470 € 652 €/ton 23.910 376 

 

No anexo 11 constam os resultados computacionais dos cenários A1 e B1. 

No próximo capítulo explorar-se-á a conjugação de vários objetivos estudados acima, por forma a 

compreender se existe alguma outra solução viável que permita melhorar um dos objetivos, mantendo 

os outros em valores satisfatórios. A isto chama-se avaliação multiobjetivo. 

 

6.2. Avaliação Multiobjectivo  

Com base nos resultados apresentados na secção anterior, este subcapítulo tem como objetivo 

combinar as funções objetivo individuais por forma a alcançar uma solução que permita estabelecer 

um trade-off entre em todas as dimensões da sustentabilidade em análise. Para tal explora-se a 

metodologia multiobjectivo (MOMP) onde a decisão sobre a solução a implementar fica ao critério do 

decisor (Boukherroub et al., 2014). 

Na aplicação da metodologia multiobjectivo desenvolve-se o conceito de Fronteira de Pareto, que 

contém as soluções que não podem ser melhoradas numa certa função objetivo, sem que se piore o 

seu desempenho em pelo menos uma outra. Existem três tipos de métodos para resolver problemas 

do tipo MOMP: os métodos a priori, os métodos interativos e os métodos a posteriori. Os últimos 

apresentam como principal vantagem o facto de permitir ao decisor visualizar todo o conjunto de 

possíveis soluções antes de tomar a sua decisão final, permitindo-lhe aumentar o seu nível confiança 

na decisão (Altiparmak et al., 2006). Para a resolução de problemas lineares como o apresentado nesta 

dissertação, existe um método a posteriori específico que tem ganhado notoriedade pelas suas 

vantagens. Designa-se augmented ε-constraint (Mavrotas, 2009), e garante a eficiência das soluções 

obtidas, facilitando a obtenção dos intervalos das funções objetivo, como se verá adiante. Esta 

metodologia foi implementada em Mota et al. (2015), num problema multiobjetivo com contornos 

semelhantes ao estudado nesta dissertação. 
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6.2.1. Augmented ε-constraint method 

Este método consiste na otimização de uma função objetivo de cada vez, utilizando as restantes como 

restrições. Deste modo, constrói-se a tabela payoff lexicográfica, a partir da qual se retiram os intervalos 

das funções objetivo para que se possa obter a fronteira de Pareto. Estes intervalos são, no fundo, os 

valores mínimo e máximo das soluções que a função objetivo atinge, criando-se uma escala (range) 

que permita quantificar todos os outros valores intermédios. Este método garante que os valores 

obtidos nestes intervalos sejam efetivamente soluções eficientes, algo que o método ε-constraint 

simples não garantia.  

Assim, implementou-se o método augmented ε-constraint em GAMS para gerar soluções de Pareto 

das três funções objetivo (económica, ambiental e social), para três casos distintos: envio misto 

(hipótese 1), envio apenas de produto acabado (hipótese 2) e envio apenas de bobine (hipótese 3). 

Cada um destes casos será avaliado nas próximas secções. 

6.2.1.1. Envio Misto (hipótese 1) 
Na hipótese de envio de ambos os produtos, obteve-se, seguindo o procedimento implementado por 

Mavrotas (2009), a tabela 10 que representa a tabela payoff lexicográfica. A metodologia utilizada para 

a sua determinação está descrita de seguida. 

TABELA 10 - TABELA PAYOFF LEXICOGRÁFICA, HIPÓTESE 1 

 

Estabelecida, em conjunto com a empresa, a prioridade das funções objetivo, com a função económica 

a ocupar o primeiro lugar de importância, e a função social a ser encarada como a menos importante, 

a tabela 10, bem como as próximas duas, é construída segundo o seguinte procedimento:  

1 – otimiza-se a função económica, minimizando-se os custos (tal como no cenário A1). O resultado 

dessa simulação (1.628.220 €) é utilizado como restrição na próxima corrida do modelo. Ou seja, o 

objetivo passa a ser minimizar o impacto ambiental, sendo que o custo não pode ser maior ao recém-

obtido. Assim se alcança o valor 5.239 para o impacto ambiental, que passa a ser nova restrição na 

terceira corrida do modelo, maximizando os impactos sociais. Com esta sequência preenche-se a 

primeira linha da tabela 10. 

2 – de seguida considera-se a minimização dos impactos ambientais (igual ao cenário B1), originando 

o valor de 3.738. Acrescenta-se de seguida esse valor como máximo para o impacto ambiental, e 

minimiza-se o custo. A última iteração contém as restrições para os máximos de custos e impactos 

ambientais, e maximiza o impacto social. 

3 - o procedimento repete-se pela última vez considerando a maximização dos impactos sociais.  

	
Custo	

Impacto	
Ambiental	

Postos	de	
Trabalho	

Custo	 1.628.220	 5.239	 85	

Impacto	Ambiental	 2.187.634	 3.738	 86	

Postos	de	Trabalho	 4.800.470	 23.910	 376	
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Deste modo obtêm-se assim apenas soluções eficientes, que permitem ao GAMS calcular os intervalos 

das funções, criando posteriormente o conjunto de soluções de Pareto. O conjunto de soluções está 

representado na figura 30. 

	

FIGURA 30 - REPRESENTAÇÃO TRIDIMENSIONAL, HIPÓTESE 1 

O conjunto de Pareto contém 18 soluções diferentes, e apresentam-se com algum padrão gráfico, como 

demonstra a figura 30. Analisando graficamente a mesma figura, e tendo em conta os principais 

objetivos do problema, os pontos que merecem maior destaque são: 

  

 

 

 

 

 

 

O ponto A é a solução do cenário A1 (e A3 e B3), que minimiza os custos e os impactos ambientais 

enviando apenas bobine em direção ao Reino Unido, via Liverpool. O ponto H é a solução do cenário 

B1, que para minimizar os impactos ambientais enviaria maioritariamente produto acabado para o 

Reino Unido, com a exceção de alguma quantidade de bobine que é enviada para o converter através 
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 Impacto Social: 376 
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do porto de Liverpool. O ponto Q representa a solução do cenário C1, no qual é maximizado o impacto 

social, criando o maior número de postos de trabalho possíveis, aumentando bastante os custos e o 

impacto ambiental. 

A fim de se conseguir analisar em mais detalhe o comportamento do gráfico, representaram-se apenas 

as dimensões económica e ambiental (figura 31). Conclui-se que as restantes 15 soluções, para além 

dos pontos A e H, apenas beneficiam a dimensão social (perpendicular ao plano da folha), enquanto 

aumentam os custos da rede e os impactos ambientais. A fim de compreender o que seria necessário 

alterar na rede para se passar do ponto A para o ponto B (ganhando-se 29 postos de trabalho – 

aumentando este número em 34%), realizou-se uma análise a esta zona do gráfico. Assim, a cadeia 

de abastecimento representada no ponto B difere da do ponto A na medida em que opta por enviar 

bobines não só para o porto de Liverpool, como também para o porto de Bristol, e daí para o converter. 

As alterações da cadeia desde o ponto B até ao ponto P prendem-se maioritariamente por variações 

nos portos de entrada, e no tipo de produto a enviar.  

	

FIGURA 31 - REPRESENTAÇÃO BIDIMENSIONAL, HIPÓTESE 1 

 

6.2.1.2. Envio de Produto Acabado (hipótese 2) 
Na tabela 11 está representa a tabela payoff lexicográfica obtida para a opção de envio unicamente de 

produto acabado (hipótese 2):  

TABELA 11 - TABELA PAYOFF LEXICOGRÁFICO, HIPÓTESE 2 
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	 Custo	 Impacto	Ambiental	 Postos	de	Trabalho	

Custo	 2.574.634	 4.038	 85	

Impacto	Ambiental	 2.647.547	 3.949	 86	

Postos	de	Trabalho	 5.709.542	 38.506	 376	
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O procedimento para obter esta tabela é rigorosamente o mesmo do utilizado para a tabela 10. A única 

diferença para este caso é a restrição a nível do produto que pode sair da fábrica, sendo aqui apenas 

produto acabado. O conjunto de soluções de Pareto resultante está representado na figura 32. 

	

FIGURA 32 - REPRESENTAÇÃO TRIDIMENSIONAL, HIPÓTESE 2 

O conjunto de soluções de Pareto comporta desta vez 12 soluções diferentes, representadas numa 

figura com um grafismo comparável ao caso anterior. Os principais pontos a destacar, tendo em conta 

a mesma análise executada em 6.2.1.1 são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ponto A diz respeito à solução do cenário A2, no qual o modelo minimiza os custos da cadeia de 

abastecimento enviando produto acabado para 6 portos distintos do Reino Unido, a partir da Figueira 

da Foz e de Leixões, e abastecendo os clientes diretamente dos portos. Já o ponto B coincide com a 
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solução do cenário B2. Neste, a minimização dos impactos ambientais é alcançada através da 

utilização de 6 portos no Reino Unido na mesma, mas saindo apenas de Leixões. O ponto L destaca-

se por ser a solução do cenário C2, que maximiza apenas os impactos sociais, sendo operacionalmente 

impraticável devido aos elevados custos e elevados impactos ambientais.	Uma análise semelhante à 

realizada na secção anterior está representada na figura 33, e permite-nos concluir que as restantes 

soluções vão beneficiar apenas a dimensão social através da utilização de portos diferentes e abertura 

de armazéns, prejudicando os objetivos económicos e ambientais.	

	

FIGURA 33 - REPRESENTAÇÃO BIDIMENSIONAL, HIPÓTESE 2	

 

6.2.1.3. Envio de Bobines (hipótese 3) 

Finalmente, nesta secção apresenta-se a matriz de payoff lexicográfica respeitante ao envio 

apenas de bobine (hipótese 3): 

TABELA 12 - TABELA PAYOFF LEXICOGRÁFICA, HIPÓTESE 3 

 

Como tinha sido já debatido anteriormente, verifica-se que nas vertentes de envio apenas de bobine, 

quer no objetivo económico como no objetivo ambiental, a estrutura da rede vai ser exatamente a 

mesma. O facto das duas primeiras linhas da tabela 12 serem iguais vem comprovar este facto. 
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Custo	 1.628.220	 5.239	 85	
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O ponto A (figura 34) é o único a merecer destaque, uma vez que todas as outras soluções vão 

prejudicar bastante tanto o objetivo económico como o ambiental:  

 

 

 

Este ponto é a solução dos cenários A1, A3 e B3. Como se comprova na figura 35 abaixo, a análise 

realizada nas ultimas duas secções mantém-se válida para este caso: todas as outras soluções vão 

beneficiar única e exclusivamente a dimensão social, aumentando tanto os custos como os impactos 

ambientais: 
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6.2.2. Conclusões 

Concluído o estudo multiobjectivo considerando diversos cenários, nesta secção procura-se resumir os 

resultados obtidos e compreender qual a melhor solução para o caso em estudo. A principal ilação a 

retirar relaciona-se com a inexistência de soluções que melhorem o desempenho social sem piorar 

ambas as dimensões económica e ambiental. Assim, as soluções a ter em conta acabam por ser 

aquelas que dizem respeito aos cenários single-objective analisados previamente, que estão presentes 

na tabela 6. 

Perante a análise multiobjetivo realizada, é propositada a comparação entre as cadeias de 

abastecimento com os melhores desempenhos na combinação dos três objetivos. Na figura 36 estão 

representados os fluxos físicos de produtos das redes logísticas A1/A3/B3 e B1, como sendo aquelas 

que apresentam o melhor compromisso entre as três dimensões da sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

Na cadeia logística representada à esquerda – cenário A1, A3 e B3  – são enviadas exclusivamente 

bobines para o porto de Liverpool, seguindo estas em direção ao converter, onde são convertidas em 

produto acabado. Finalmente, o produto acabado é enviado diretamente para os clientes finais. Por outro 

lado, a rede de distribuição B1 – à direita – realiza um envio misto de bobines e produto acabado. Nela, é 

visível o envio de produto acabado para 5 portos no Reino Unido, e deles para os clientes finais; assim 

como o envio de bobines para o porto de Liverpool, para serem convertidas no converter. A tabela 13 

resume os resultados de ambos os cenários. 

TABELA 13 – COMPARAÇÃO DAS REDES MAIS RELEVANTES 

 

 

 

Juntando a significativa diferença nos custos unitários entre os dois cenários (custo do B1 é 35% superior 

ao do A1), à maior complexidade da cadeia de distribuição visível na mancha gráfica da figura 36 à direita 

Cenário Custo Unitário Impacto 
Ambiental Impacto Social 

A1/A3/B3 221 €/ton 5.239 85 

B1 297 €/ton 3.738 86 

FIGURA 36 - 
COMPARAÇÃO 
DAS REDES 
A1/A3/B3 E B1 
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(o que aumenta a probabilidade de ocorrência de imprevistos ao longo da cadeia), é possível concluir que 

nem o maior impacto ambiental (40%) da solução A1, a fará deixar de ser a melhor hipótese possível 

para responder ao atual caso de estudo. A reforçar esta ideia está o desejo de a The Navigator Company 

em enviar apenas um tipo de produto em direção ao Reino Unido – o envio apenas de produto acabado 

(A2) representaria um custo 37% superior). 

6.3. Análise de Sensibilidade 

Os parâmetros a inserir no modelo matemático provêm de diversas fontes, com variáveis graus de 

certeza e precisão. Alguns desses dados não estão sequer disponíveis, o que levou à necessidade de 

se implementar pressupostos, sob o risco de pôr em causa o rigor das soluções. Para além disso, estes 

dados estão suscetíveis a sofrer alterações ao longo do tempo, alheias ao funcionamento interno da 

empresa. Por estes motivos, realiza-se uma análise de sensibilidade a alguns parâmetros considerados 

críticos, a fim de garantir a robustez das soluções, e compreender que variações podem colocar em 

causa os resultados do modelo. 

Assim, o principal objetivo desta análise passa pela compreensão, do ponto de vista económico e 

ambiental (uma vez que são as dimensões de maior importância para a The Navigator Company), que 

variações poderão fazer alterar a estrutura da rede – portos a utilizar, rotas a cumprir, armazéns a 

instalar – ou mesmo o tipo de produto a transportar – produto acabado ou bobine. 

Assim sendo, permitindo ao modelo matemático o envio dos dois tipos de produtos, e minimizando as 

funções objetivo económica – cenário A1 – e objetivo ambiental – cenário B1 – analisou-se a sensibilidade 

dos parâmetros considerados mais críticos. Inicia-se pelo custo de conversão do produto em Manchester, 

na perspetiva de que este possa vir a alterar o tipo de produto que é enviado da fábrica. Os custos de 

transporte de bobines e de produto acabado, quer rodoviário como marítimo foram também analisados, 

tendo em vista uma possível alteração nas rotas de transporte e nos produtos a serem transportados. 

Analisaram-se ainda os custos de transportes rodoviários apenas no Reino Unido, independentemente 

do tipo de produto a transportar, a fim de se compreender como se alteraria a cadeia de abastecimento 

com as flutuações exclusivamente nesse país. Termina-se a análise de sensibilidade económica com 

uma avaliação aos custos de handling das bobines e do produto acabado nos portos tanto de Portugal 

como do Reino Unido, a fim de compreender qual a sua variação, mantendo todo o resto igual, que levaria 

a uma alteração na cadeia de abastecimento presente na solução do cenário A1 atual. No que toca à 

vertente ambiental, foi testada a alteração do parâmetro correspondente ao impacto ambiental da 

atividade de transporte, de uma forma geral, sem particularizar o tipo de transporte em questão. A 

construção dos armazéns não é tida em conta uma vez que tem um peso relativamente pequeno no total 

dos impactos ambientais – aproximadamente 8,5% - sendo os restantes correspondentes ao transporte. 

Fez-se variar positiva e negativamente os parâmetros em 10%, 25% e 50% do seu valor inicialmente 

inserido no modelo, dando-se igualmente evidência a outros valores relevantes destacados a 

sombreado nas tabelas que se seguem. 
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6.3.1. Custo de Converting em Manchester 

A conversão das bobines em produto acabado pode ser efetuada em Portugal ou em Manchester, como 

foi enunciado no início do problema. Mesmo sem ser um custo a detalhar neste projeto, uma vez que 

estamos a estudar apenas o custo logístico, a diferença dos custos de converting poderia ser um fator 

a ter em conta no momento da decisão de onde efetuar essa mesma operação. O custo de conversão 

de bobine em produto acabado no Reino Unido é, na pior das hipóteses (como se viu em 5.6.2.1) 47% 

superior ao custo em Portugal, o que em comparação com as diferenças entre os custos de operar 

bobines ou produto acabado no que resta da cadeia de abastecimento, é irrelevante: a bobine, ao sair 

da fábrica tem um custo de transporte até ao porto de saída cerca de 26% mais baixo comparado com 

o produto acabado. Em média, o frete marítimo das bobines é 74% mais barato que o de produto 

acabado. Mais drástica é a diferença dos custos nos hub terminals: os THC do produto acabado são 

250% mais dispendiosos que os custos de operação portuária das bobines. No mesmo sentido, o 

transporte de produto acabado no Reino Unido é 85% mais caro que o transporte de bobines.  

Assim, realizando-se sucessivos incrementos ao custo de converting em Manchester, mantendo todo 

o resto constante, conclui-se que este custo se pode elevar em mais de 42 vezes do admitido 

inicialmente, sem que a rede sofra qualquer tipo de alteração. 

6.3.2. Custo de Transporte 

6.3.2.1. Custo de Transporte Rodoviário de Bobines 

Recordando o gráfico da figura 19, no qual o transporte rodoviário representa o maior custo da cadeia de 

abastecimento, fará sentido testar a influência que um aumento deste parâmetro terá no resultado final. 

Uma vez que a solução atual passa pela expedição apenas de bobines, é necessário compreender qual 

o aumento do custo de transporte rodoviário deste bem que fará alterar o produto a transportar, e as 

entidades a utilizar. Através da análise à tabela 14, que expõe as alterações físicas verificadas na 

estrutura da cadeia de abastecimento, assim como o custo unitário resultante, conclui-se que as primeiras 

alterações à estrutura da rede de distribuição se observam apenas para um aumento extremo de 330%. 

TABELA 14 - ANÁLISE DE SENSIBILIDADE AO CUSTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE BOBINES 

 

Na prática, os resultados para o aumento extremo (1) – ver tabela 14 – demostram uma diminuição no 

envio de bobines e um incremento do envio de produto acabado em direção ao Reino Unido, utilizando 

para isso os portos de Leixões e de Tilbury. Uma vez que as distâncias rodoviárias a percorrer pelos 

camiões de bobines, quer em Portugal (fábrica – porto de saída), quer no Reino Unido (porto de entrada 

Variação -50% -25% -10% Ótimo +10% +25% +50% +330% 

Alterações - - - - - - - (1) 

Custo 
Unitário 
(€/ton) 

211 217 220 221 223 226 230 280 
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– converter), são relativamente curtas, o custo deste transporte não terá um grande peso na estrutura 

global da rede, pelo que se conclui que este parâmetro não é crítico no momento de implementar a 

cadeia de abastecimento. A maior percentagem do custo rodoviário representado no já referido gráfico 

da figura 19 diz respeito à distribuição do produto acabado aos clientes finais.  

 

6.3.2.2. Custo de Transporte Rodoviário de Produto Acabado 

Analisaram-se também os resultados que uma possível variação nos custos de transporte rodoviário 

do produto acabado possa vir a ter na cadeia de abastecimento. A tabela 15 relata estas alterações. 

TABELA 15 - ANÁLISE DE SENSIBILIDADE AO CUSTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE PRODUTO ACABADO	

	

Uma vez que as distâncias a percorrer na atual solução do cenário A1, entre o converter e os clientes 

finais podem ser elevadas, o aumento desse custo de transporte tenderá a fazer encurtar essas 

distâncias, favorecendo o transporte de produto acabado diretamente da fábrica até aos portos mais 

próximos dos clientes. Em (1) – ver tabela 15 – o modelo executa, para além do transporte habitual de 

bobines, a rota porto de Leixões – porto de Tilbury, transportando produto acabado que entregará 

diretamente aos três clientes mais próximos. Em (2) acrescenta-se também a rota marítima Leixões – 

Greenock que abastece de produto acabado os clientes junto ao porto de entrada. 

Todavia importa referir que a duplicação do custo de transporte rodoviário é um cenário improvável 

tendo em conta o passado recente das operações da The Navigator Company no Reino Unido. Assim 

se conclui que o envio de bobine é seguramente o mais eficiente, e rota estabelecida é apropriada. No 

entanto, um incremento de 50% no custo, mesmo sem alterar a estrutura da cadeia de abastecimento, 

fará o seu custo unitário de distribuição aumentar cerca de 18%, algo que em valores absolutos poderá 

significar uma avultada quantia. Deste modo, e devido ao elevado peso deste parâmetro na estrutura 

global dos custos da rede, é aconselhável que se implemente um contrato fixo e explícito com as 

transportadoras que farão a distribuição desde o converter aos clientes finais. 

 

6.3.2.3. Custo de Transporte Marítimo de Bobines 

O transporte marítimo, que na atual solução do cenário A1 diz respeito unicamente ao transporte de 

bobines (excetuando a Irlanda do Norte), poderá ver o seu custo como uma maior influência na estrutura 

da rede de abastecimento. Os resultados à sua análise de sensibilidade resumem-se na tabela 16.   

Variação -50% -25% -10% Ótimo +10% +25% +50% +100% +150% 

Alterações - - - - - - - (1) (2) 

Custo 
Unitário 
(€/ton) 

183 202 214 221 229 241 260 297 330 



	

	 74	

TABELA 16 - ANÁLISE DE SENSIBILIDADE AO CUSTO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE BOBINES 

 

As primeiras alterações físicas na cadeia de abastecimento notam-se no ponto (1) da tabela 16, onde, 

mantendo todo o resto constante, se aumenta em 65% o custo do transporte marítimo das bobines. Com 

um aumento desta grandeza, o modelo opta por utilizar Portland como o único porto de entrada no Reino 

Unido. Com um aumento de aproximadamente 120%, o modelo começa também a transportar uma parte 

de produto acabado desde o porto de Leixões até ao porto de Tilbury. À medida que aumenta o mesmo 

custo, a quantidade de produto a fazer o percurso referido vai aumentando, havendo cada vez mais 

clientes a ser abastecidos por esta via, e menos bobines a ser transportadas.  

Assim, conclui-se que a solução de envio de bobines é ótima até aumentos significativos deste custo 

(120%). O seu incremento em 1,65 vezes fará variar o porto de entrada das bobines, no intuito de 

reduzir a distância marítima percorrida, aumentando obrigatoriamente a distância rodoviária no Reino 

Unido, incrementando o custo da rede em 15%. Será, portanto, aconselhável assegurar o custo vigente 

do transporte marítimo para bobines. 

 

6.3.2.4. Custo de Transporte Marítimo de Produto Acabado 

Com o intuito de se testar a consistência da rede logística face às potenciais variações nos custos do 

transporte marítimo de produto acabado, fez-se oscilar este custo entre -50% e +50% do estabelecido 

inicialmente no modelo. Os resultados expõem-se na tabela 17. 

TABELA 17 - ANÁLISE DE SENSIBILIDADE AO CUSTO DE TRANSP. MARÍTIMO DE PRODUTO ACABADO 

 

As primeiras alterações notam-se quando o custo do transporte diminui 40% face ao estipulado 

inicialmente. Nessa situação (1), o modelo envia 25 toneladas de produto acabado a 3 clientes 

diretamente por via do porto de Tilbury, sofrendo o custo total uma redução de aproximadamente 1,5%. 

Caso a variação do parâmetro seja na ordem dos -50% (2), a rede vai utilizar também o porto de 

Greenock para abastecer 3 clientes através do envio direto de produto acabado. Neste caso o custo 

total reduz-se 4,5%.  

Variação -50% -25% -10% Ótimo +10% +25% +50% +65% +120% 

Alterações - - - - - - - (1) (2) 

Custo 
Unitário 
(€/ton) 

196 209 216 221 226 234 247 255 277 

Variação -50% -40% -25% -10% Ótimo +10% +25% +50% 

Alterações (2) (1)  - -  - - 

Custo 
Unitário 
(€/ton) 

211 215 218 220 221 223 225 229 
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Avaliando-se as alterações aos custos unitários da cadeia de abastecimento, nota-se que sofrem 

variações muito reduzidas face às alterações do parâmetro em causa. Isto deve-se ao facto de a 

solução atual do modelo enviar produto acabado apenas para os dois clientes da Irlanda do Norte, 

impactando pouco no resultado global. 

6.3.2.5. Custo de Transporte rodoviário no Reino Unido 

Quando uma cadeia de abastecimento envolve atividades em mais do que um país, é comum que 

ocorram flutuações de preços e custos diferentes de país para país, dependentes da inflação ou das 

situações económicas e/ou políticas. No caso de países com moedas diferentes, é necessário ter 

também em linha de conta a questão das alterações cambiais. O Reino Unido é um destes casos, 

potencialmente agravado com a atual possibilidade de saída da União Europeia. Nesse sentido, fará 

sentido avaliar isoladamente as alterações que podem ocorrer na atividade de transporte neste país, 

independentemente do tipo de produto a transportar. A tabela 18 resume os principais resultados. 

TABELA 18 - ANÁLISE DE SENSIBILIDADE AO CUSTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO REINO UNIDO 

 

Analisando a tabela 18 é possível verificar que as primeiras alterações estruturais da cadeia de 

abastecimento ocorrem quando se reduz o custo dos transportes no Reino Unido em 40%. Com esta 

alteração (1), a entrada das bobines no país passa a ser efetuada via Portland, em vez de entrar pelo 

porto de Liverpool. Esta alteração significa uma redução de 16% no custo unitário da cadeia de 

abastecimento. A mesma alteração verifica-se em (1*), quando a variação é de -50% – neste caso o custo 

unitário da rede reduz-se em 22%. No sentido inverso, um aumento do custo de transporte nesse país 

provoca a primeira alteração na rede aos 50% de incremento. Neste caso (2), a melhor solução seria 

enviar 9 toneladas semanais de produto acabado para o Reino Unido, utilizando a rota marítima Leixões 

– Tilbury, mantendo o resto do abastecimento de bobines por via do porto de Liverpool. Se o custo duplicar 

(3), para além do porto de Tilbury receber o suficiente para abastecer 4 clientes, também o porto de 

Greenock começará a receber produto acabado semanalmente, e a abastecer diretamente 3 clientes. 

 

6.3.3. Custo de Handling nos portos 

O gráfico da figura 19 demonstra que o custo nos hub terminals tem um peso significativo no total dos 

custos da rede de distribuição. Assim, analisou-se qual o aumento do custo de handling das bobines 

(ver tabela 19) que faria com que a solução sofresse algum tipo de alteração.  

Variação -50% -40% -25% -10% Ótimo +10% +25% +50% +100% 

Alterações (1*) (1) - - - - - (2) (3) 

Custo 
Unitário 
(€/ton) 

176 186 199 213 221 230 243 265 301 
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TABELA 19 - ANÁLISE DE SENSIBILIDADE AO CUSTO DE DE HANDLING DE BOBINES 

 

As primeiras alterações no modelo surgem apenas quando este custo se incrementa em 370% do valor 

original, ou seja, passa dos 8 €/ton para os 37 €/ton. Neste caso (1), o modelo começa a enviar algum 

produto acabado em direção ao porto de Tilbury, e daí a entregar diretamente a um pequeno número 

de clientes. O custo global da cadeia sofre um aumento de 26%. Conclui-se, portanto, que a solução 

vigente no cenário A1 é sólida o suficiente para conseguir lidar com possíveis variações dos custos de 

handling das bobines, sem que se altere a estrutura ótima da cadeia de abastecimento. 

Por forma a examinar a influência que as alterações associadas à incerteza do custo de handling nos 

portos de produto acabado podem ter na estrutura da cadeia de abastecimento, realizou-se um estudo 

semelhante ao que tem vindo a ser apresentado, expondo-se os resultados na tabela 20. 

TABELA 20 - ANÁLISE DE SENSIBILIDADE AO CUSTO DE DE HANDLING DE PRODUTO ACABADO 

 

Nenhuma das variações provocou qualquer alteração na cadeia de abastecimento, e facilmente se 

compreende que não valerá a pena testar um maior aumento da variação, uma vez que o elevado custo 

de handling do produto acabado é uma forte razão da preferência do modelo pelo envio de bobines. 

6.3.4. Impacto Ambiental do Transporte 

A atividade de transporte tem um peso significante no total dos impactos ambientais, como se comprova 

na figura 23. Por esse motivo, realiza-se uma análise de sensibilidade a este parâmetro, a fim de 

compreender se a estrutura da cadeia de abastecimento é sensível a variações entre os -50% e os 

+50%. 

TABELA 21 - ANÁLISE DE SENSIBILIDADE AO IMPACTO AMBIENTAL DO TRANSPORTE 

Variação -50% -25% -10% Ótimo +10% +25% +50% +370% 

Alterações - - - - - - - (1) 

Custo 
Unitário 
(€/ton) 

214 218 220 221 223 225 229 278 

Variação -50% -25% -10% Ótimo +10% +25% +50% 

Alterações - - - - - - - 

Custo 
Unitário 
(€/ton) 

220 220 221 221 222 222 223 

Variação -50% -25% -10% Ótimo +10% +25% +50% 

Alterações (1) - - - - - - 

Impacto 
Ambiental 

Normalizado 
2.026  2.882 3.395 3.738 4.080 4.593 5.449 
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As primeiras alterações surgem quando se varia negativamente em 50% o impacto ambiental do 

transporte. Neste caso (1), o modelo sugere que um dos clientes que até então era abastecido pelo 

armazém de Londres, deixe de o ser, e passe a ser abastecido diretamente a partir do porto de Tilbury.  

Conclui-se que existe alguma sensibilidade neste parâmetro, intensificada pelo facto de que uma 

variação positiva ou negativa de 10% significa um impacto ambiental a rondar os mesmos 10%. 

 

6.3.5. Conclusões da Análise de Sensibilidade 

Os resultados provenientes das alterações nos inputs estão resumidos na tabela 22. Nela, apresenta-

se a primeira variação que fará alterar a estrutura física da cadeia de abastecimento, seguida da 

descrição do efeito provocado. 

TABELA 22 – RESUMO DA ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

Parâmetro Variação Primeiro Efeito na Rede 

Custo de converting +4100% 
Parte do produto é enviado na forma de produto 
acabado do porto de Leixões até ao porto de Tilbury, 
e daí diretamente para os clientes mais próximos 

Custo Transp. Rod. Bobine +330% 
Parte do produto é enviado na forma de produto 
acabado do porto de Leixões até ao porto de Tilbury, 
e daí diretamente para os clientes mais próximos 

Custo Transp. Rod. Produto Acabado +100% 
Parte do produto é enviado na forma de produto 
acabado do porto de Leixões até ao porto de Tilbury, 
e daí diretamente para os clientes mais próximos 

Custo Transp. Mar. Bobine +65% 
As bobines dão entrada no UK através do porto de 
Portland 

Custo Transp. Mar. Produto Acabado -40% 
Parte do produto é enviado na forma de produto 
acabado do porto de Leixões até ao porto de Tilbury, 
e daí diretamente para os clientes mais próximos 

Custo Transp. Rod. UK -40% 
As bobines dão entrada no UK através do porto de 
Portland 

Custo handling de Bobines nos 
portos 

+370% 
Parte do produto é enviado na forma de produto 
acabado do porto de Leixões até ao porto de Tilbury, 
e daí diretamente para os clientes mais próximos 

Impacto Ambiental Transporte -50% 
Um dos clientes que era abastecido pelo armazém de 
Londres passa a receber produto acabado 
diretamente do porto de Tilbury 

 

A análise de sensibilidade realizada veio revelar que, num objetivo de minimização de custos, a solução 

de envio de bobines para o converter é manifestamente mais eficiente que a de envio de produto 

acabado, sendo sólida o suficiente para suportar aumentos de custos de grandes proporções. 

Considerando a hipótese da The Navigator Company pretender enviar apenas um dos tipos de produtos 

em direção ao Reino Unido, o cenário de envio de bobines ganha ainda mais destaque, uma vez que 



	

	 78	

todas as variações de parâmetros continuam a sugerir o envio maioritário de bobines, permanecendo 

os custos da hipótese 2 – envio exclusivo de produto acabado – muito superiores. 

 O dado mais crítico será o custo do transporte rodoviário no Reino Unido, uma vez que se sofrer uma 

diminuição de 40%, toda a produção de bobines deverá ser remetida para o porto de Portland, em vez 

de Liverpool. De notar também que o envio de produto acabado para Tilbury é sempre a primeira 

solução a ser tomada quando existe um aumento nos custos de atividades relacionadas com as 

bobines, algo que se torna evidente no cenário A2, onde o porto de Tilbury é o responsável pela maior 

quantidade de produto acabado a entrar no Reino Unido.   
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7. Conclusões e Desenvolvimento Futuro 
A presente dissertação tem como principal propósito o projeto de uma cadeia de abastecimento, 

minimizando os custos e os impactos ambientais e maximizando os impactos sociais que advém das 

rotas de transporte utilizadas, dos meios usados, das entidades instaladas e dos hub terminals 

presentes na rede. Como auxílio a este estudo desenvolveu-se um modelo matemático de otimização 

que permitiu testar diversos cenários previamente criados, e assim concluir qual o que melhor satisfaz 

as necessidades e interesses da The Navigator Company. 

A reter da revisão bibliográfica ficam os conceitos teóricos fundamentais aplicados ao longo de todo o 

trabalho. De destacar os conceitos de projeto e modelação de cadeias de abastecimento, assim como 

os diferentes vetores da sustentabilidade. Especial foco também nos diferentes níveis de decisão 

referidos no subcapítulo 3.3, em particular o nível estratégico, que está representado neste trabalho 

através dos locais de instalação das entidades, e o nível tático, que define os fluxos de materiais entre 

as diferentes entidades instaladas.  

Do ponto de vista do desenvolvimento do modelo matemático responsável pelos resultados obtidos na 

dissertação, de referir a importância do artigo de Mota et al. (2015) que serviu de base à formulação 

do problema. A aplicação do referido modelo a este trabalho foi possível graças a algumas alterações 

estruturais, tais como a omissão da cadeia logística inversa ou os custos das matérias primas. Outras 

simplificações passaram pelo facto de a The Navigator Company não possuir frota própria de veículos, 

deixando de parte dados como o consumo dos veículos, ou o desgaste dos mesmos.  

Quanto aos fatores de erro a ter em consideração, o modelo trabalha com dados de elevada 

credibilidade, uma vez que a maioria foram fornecidos pela The Navigator Company, e os restantes 

advêm de fontes fidedignas. Todavia, tratando-se de uma cadeia de abastecimento que envolve mais 

de um país, acrescentando-se o facto de se tratarem de países com moedas diferentes, e com as suas 

relações comerciais potencialmente ameaçadas graças ao cenário de uma saída do Reino Unido da 

União Europeia, realizou-se uma análise de sensibilidade a alguns dos parâmetros do modelo, que veio 

reforçar a solidez dos resultados apresentados. 

Por tudo o que foi apresentado nesta dissertação, conclui-se, com elevado nível de segurança, que a 

estratégia que melhor satisfaz os interesses económicos, ambientais e sociais da empresa The 

Navigator Company é a expedição de bobines para o converter em Manchester, utilizando as rotas 

fábrica – porto de Aveiro (rodoviária); porto de Aveiro – porto de Liverpool (marítima); porto de Liverpool 

– converter (rodoviária). Todos os clientes deverão ser abastecidos diretamente a partir do converter 

através de rodovia. À parte desta rede existe a exceção dos dois clientes da Irlanda do Norte, que 

receberiam diretamente produto acabado vindo do porto de Belfast, depois deste cumprir a rota 

marítima porto da Figueira da Foz – porto de Belfast. Quanto aos armazéns a instalar no Reino Unido, 

sugere-se as localizações de Belfast (35 toneladas), Northampton (130 toneladas) e Manchester (435 

toneladas). Estes armazéns garantiriam duas semanas de stock de segurança, não servindo como 
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centro de distribuição regular.  Faz-se notar que esta solução se apresenta robusta face a alterações 

dos dados assumidos, como foi referido acima.  

Por fim, importa realçar alguns desenvolvimentos que ficam em aberto para um futuro próximo. Em 

primeiro lugar, a necessidade de pormenorização do tipo de produto acabado que deve ser 

transportado e entregue aos clientes finais – papel higiénico, lenços, rolo de cozinha, etc. – que 

aumentará a complexidade da cadeia de abastecimento, e trará decisões do ponto de vista operacional. 

Em segundo lugar, poderá ser interessante explorar uma ligação estreita entre os dois complexos 

industriais da The Navigator Company que produzem tissue paper: Cacia e Vila Velha de Ródão. Por 

fim, e seguramente bastante pertinente será a inserção do papel de escritório na cadeia de 

abastecimento do tissue, ou vice-versa, por forma a tirar proveito das sinergias de transporte de ambos 

os produtos. Acresce que, a nível do modelo, e tal como foi referido acima, uma situação importante a 

considerar será a modelação da localização do armazém de stock juntamente com a rede de 

distribuição. 

A presente dissertação alcançou em pleno os objetivos a que se propôs, deixando um modelo que 

poderá facilmente ser adaptado a novas situações a estudar pela The Navigator Company, assim como 

a outros casos de estudo semelhantes. 

 



	

	 81	

Referências Bibliográficas 
Abdallah,	T.,	Farhat,	A.,	Diabat,	A.,	&	Kennedy,	S.	(2012).	Green	supply	chains	with	carbon	trading	and	

environmental	sourcing:	Formulation	and	life	cycle	assessment.	Applied	Mathematical	Modelling,	36(9),	
4271–4285.		
http://doi.org/10.1016/j.apm.2011.11.056	

Altiparmak,	F.,	Gen,	M.,	Lin,	L.,	&	Paksoy,	T.	(2006).	A	genetic	algorithm	approach	for	multi-objective	
optimization	of	supply	chain	networks.	Computers	&	Industrial	Engineering,	51(1),	196–215.	
http://doi.org/10.1016/j.cie.2006.07.011	

Ballou,	R.	H.	(1997).	Business	logistics	–	importance	and	some	research	opportunities.	Gestão	E	Produção,	4(2),	
117–129.		
http://doi.org/10.1590/S0104-530X1997000200001	

Bhaskaran,	K.,	&	Leung,	Y.	T.	(1997).	Manufacturing	supply	chain	modelling	and	reengineering.	Sadhana,	22(2),	
165–187.		
http://doi.org/10.1007/BF02744487	

Bianchi,	R.	(1998).	“	Greening	”	SMEs	’	Competitiveness,	269–281.	
https://www.jstor.org/stable/40228980?seq=1#page_scan_tab_contents	

Bojarski,	A.	D.,	Laínez,	J.	M.,	Espuña,	A.,	&	Puigjaner,	L.	(2009).	Incorporating	environmental	impacts	and	
regulations	in	a	holistic	supply	chains	modeling:	An	LCA	approach.	Computers	and	Chemical	Engineering,	
33(10),	1747–1759.		
http://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2009.04.009	

Boukherroub,	T.,	Ruiz,	A.,	Guinet,	A.,	&	Fondrevelle,	J.	(2014).	An	integrated	approach	for	sustainable	supply	
chain	planning.	Computers	&	Operations	Research,	54,	180–194.		
http://doi.org/10.1016/j.cor.2014.09.002	

Brandenburg,	M.	(2015).	Low	carbon	supply	chain	configuration	for	a	new	product	–	a	goal	programming	
approach.	International	Journal	of	Production	Research,	(April),	1–23.	
http://doi.org/10.1080/00207543.2015.1005761	

Brandenburg,	M.,	Govindan,	K.,	Sarkis,	J.,	&	Seuring,	S.	(2014).	Quantitative	models	for	sustainable	supply	chain	
management:	Developments	and	directions.	European	Journal	of	Operational	Research,	233(2),	299–312.	
http://doi.org/10.1016/j.ejor.2013.09.032	

Brentrup,	F.,	Küsters,	J.,	Kuhlmann,	H.,	&	Lammel,	J.	(2001).	Application	of	the	Life	Cycle	Assessment	
methodology	to	agricultural	production:	An	example	of	sugar	beet	production	with	different	forms	of	
nitrogen	fertilisers.	European	Journal	of	Agronomy,	14(3),	221–233.		
http://doi.org/10.1016/S1161-0301(00)00098-8	

Carroll,	A.	B.	(1979).	A	Three-Dimensional	Conceptual	Model	of	Corporate	Performance.	The	Academy	of	
Management	Review,	4(4),	497–505.		
https://www.jstor.org/stable/pdf/257850.pdf	

Chaabane,	A.,	Ramudhin,	A.,	&	Paquet,	M.	(2012).	Design	of	sustainable	supply	chains	under	the	emission	
trading	scheme.	International	Journal	of	Production	Economics,	135(1),	37–49.	
http://doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.10.025	

Chopra,	S.,	&	Meindl,	P.	(2014).	SUPPLY	CHAIN	MANAGEMENT	Strategy,	Planning,	and	Operation.	Igarss	2014.	
http://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2	

Commission,	E.	(2012).	Product	Environmental	Footprint	(	PEF	)	Guide,	(2012),	158.	
	 http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/footprint/PEF%20methodology%20final%20draft.pdf	



	

	 82	

Commission,	W.	(1987).	Report	of	the	World	Commission	on	Environment	and	Development :	Our	Common	
Future	Acronyms	and	Note	on	Terminology	Chairman	’	s	Foreword.	

	 http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf	

Contreras,	A.	M.,	Rosa,	E.,	Pérez,	M.,	Van	Langenhove,	H.,	&	Dewulf,	J.	(2009).	Comparative	Life	Cycle	
Assessment	of	four	alternatives	for	using	by-products	of	cane	sugar	production.	Journal	of	Cleaner	
Production,	17(8),	772–779.		
http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.12.001	

Corbett,	C.	J.,	&	Klassen,	R.	D.	(2006).	Extending	the	horizons:	Environmental	excellence	as	key	to	improving	
operations.	Manufacturing	and	Service	Operations	Management,	8(1),	5–22.	
http://doi.org/10.1287/msom.1060.0095	

Craig,	C.,	&	Dale,	R.	(2008).	A	framework	of	sustainable	supply	chain	management:	moving	toward	new	theory.	
International	Journal	of	Physical	Distribution	&	Logistic	Management,	(2002),	360–387.	
http://doi.org/10.1108/09600030810882816	

Devika,	K.,	Jafarian,	A.,	&	Nourbakhsh,	V.	(2014).	Designing	a	sustainable	closed-loop	supply	chain	network	based	
on	triple	bottom	line	approach:	A	comparison	of	metaheuristics	hybridization	techniques.	European	
Journal	of	Operational	Research,	235(3),	594–615.		
http://doi.org/10.1016/j.ejor.2013.12.032	

Dreyer,	L.	C.,	Hauschild,	M.	Z.,	&	Schierbeck,	J.	(2006).	Societal	Assessment	(	Subject	Editor :	David	Hunkeler	)	A	
Framework	for	Social	Life	Cycle	Impact	Assessment.	International	Journal,	11(2),	88–97.	
http://doi.org/10.1065/lca2005.08.223	

Dyllick,	T.,	&	Hockerts,	K.	(2002).	Beyond	the	business	case	for	corporate	sustainability.	Business	Strategy	and	the	
Environment,	11(2),	130–141.		
http://doi.org/10.1002/bse.323	

Elhedhli,	S.,	&	Merrick,	R.	(2012).	Green	supply	chain	network	design	to	reduce	carbon	emissions.	Transportation	
Research	Part	D:	Transport	and	Environment,	17(5),	370–379.		
http://doi.org/10.1016/j.trd.2012.02.002	

Elia,	J.	A.,	Baliban,	R.	C.,	Xiao,	X.,	&	Floudas,	C.	A.	(2011).	Optimal	energy	supply	network	determination	and	life	
cycle	analysis	for	hybrid	coal,	biomass,	and	natural	gas	to	liquid	(CBGTL)	plants	using	carbon-based	
hydrogen	production.	Computers	and	Chemical	Engineering,	35(8),	1399–1430.	
http://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2011.01.019	

Elkington,	J.	(1997).	Cannibals	with	forks.	The	Triple	Bottom	Line	of	21st	Century,	(April),	1–16.	
http://doi.org/http://doi.wiley.com/10.1002/tqem.3310080106	

Eskandarpour,	M.,	Dejax,	P.,	Miemczyk,	J.,	&	P??ton,	O.	(2015).	Sustainable	supply	chain	network	design:	An	
optimization-oriented	review.	Omega	(United	Kingdom),	54,	11–32.	
http://doi.org/10.1016/j.omega.2015.01.006	

European	Commission.	(2011).	ILCD	Handbook:	Recommendations	for	Life	Cycle	Impact	Assessment	in	the	
European	context.	Vasa.		
http://doi.org/10.278/33030	

Frota	Neto,	J.	Q.,	Bloemhof-Ruwaard,	J.	M.,	van	Nunen,	J.	A.	E.	E.,	&	van	Heck,	E.	(2008).	Designing	and	
evaluating	sustainable	logistics	networks.	International	Journal	of	Production	Economics,	111(2),	195–208.	
http://doi.org/10.1016/j.ijpe.2006.10.014	

Gunther,	H.	O.,	Kannegiesser,	M.,	&	Autenrieb,	N.	(2015).	The	role	of	electric	vehicles	for	supply	chain	
sustainability	in	the	automotive	industry.	Journal	of	Cleaner	Production,	90,	220–233.	
http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.11.058	

Gladwin,	T.	N.,	Kennelly,	J.	J.,	Krause,	T.-S.,	&	Krause,	T.-S.	(1995).	Shifting	paradigms	for	sustainable	



	

	 83	

development:	implications	for	management	theory	and	research.(Special	Topic	Forum	on	Ecologically	
Sustainable	Organizations).	Academy	of	Management	Review,	20(4),	874.		
http://doi.org/10.2307/258959	

Global	Reporting	Initiative.	(2014).	G4	Sustainability	Reporting	Guidelines.	Global	Reporting	Initiative,	1–97.	
https://www.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx	

Govindan,	K.,	Soleimani,	H.,	&	Kannan,	D.	(2014).	Reverse	logistics	and	closed-loop	supply	chain:	A	
comprehensive	review	to	explore	the	future.	European	Journal	of	Operational	Research,	240(3),	603–626.	
http://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.07.012	

Guillén-Gosálbez,	G.,	&	Grossmann,	I.	E.	(2009).	Optimal	Design	and	Planning	of	Sustainable	Chemical	Supply	
Chains	Under	Uncertainty.	IFAC	Proceedings	Volumes	(IFAC-PapersOnline),	7(PART	1),	405–410.	
http://doi.org/10.1002/aic	

Hardin,	G.	(2010).	The	Tragedy	of	the	Commons	Author	(	s	):	Garrett	Hardin	Published	by :	American	Association	
for	the	Advancement	of	Science	Stable.	
http://www.jstor.org/stable/1724745.		

Hart,	C.	(1998).	The	Literature	review	in	research.	Doing	a	Literature	Review.	
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35996527/Doing_a_L_review.pdf?AWSAccessKeyId=
AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1476186590&Signature=lKKmd60Ktt2w5zBo6Fy1UVUwkKg%3D&resp
onse-content-disposition=inline%3B%20filename%3DDoing_a_Literature_Review_Releasing_the.pdf	

Huang,	G.	Q.,	Lau,	J.	S.	K.,	&	Mak,	K.	L.	(2003).	The	impacts	of	sharing	production	information	on	supply	chain	
dynamics:	A	review	of	the	literature.	International	Journal	of	Production	Research,	41(7),	1483–1517.	
http://doi.org/10.1080/0020754031000069625	

Hugo,	A.,	&	Pistikopoulos,	E.	N.	(2005).	Environmentally	conscious	long-range	planning	and	design	of	supply	
chain	networks.	Journal	of	Cleaner	Production,	13(15),	1428–1448.	
http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2005.04.011	

Hunkeler,	D.	(2006).	Societal	LCA	Methodology	and	Case	Study.	The	International	Journal	of	Life	Cycle	
Assessment,	11(6),	371–382.		
http://doi.org/10.1065/lca2006.08.261	

Hutchins,	M.	J.,	&	Sutherland,	J.	W.	(2008).	An	exploration	of	measures	of	social	sustainability	and	their	
application	to	supply	chain	decisions.	Journal	of	Cleaner	Production,	16(15),	1688–1698.	
http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.06.001	

Kannan,	D.,	Diabat,	A.,	Alrefaei,	M.,	Govindan,	K.,	&	Yong,	G.	(2012).	A	carbon	footprint	based	reverse	logistics	
network	design	model.	Resources,	Conservation	and	Recycling,	67,	75–79.	
http://doi.org/10.1016/j.resconrec.2012.03.005	

Kannegiesser,	M.,	&	Günther,	H.-O.	(2013).	Sustainable	development	of	global	supply	chains—part	1:	
sustainability	optimization	framework.	Flexible	Services	and	Manufacturing	Journal,	26(1-2),	24–47.	
http://doi.org/10.1007/s10696-013-9176-5	

Kannegiesser,	M.,	Günther,	H.-O.,	&	Gylfason,	Ó.	(2013).	Sustainable	development	of	global	supply	chains—part	
2:	investigation	of	the	European	automotive	industry.	Flexible	Services	and	Manufacturing	Journal,	26(1-2),	
48–68.		
http://doi.org/10.1007/s10696-013-9177-4	

Kleindorfer,	P.	R.,	Singhal,	K.,	Wassenhove,	L.	N.	V.	(2005).	Sustainable	Operations	Management.	Production	and	
Operations	Management	Society	14(4),	482–492.		
http://doi.org/10.1007/978-3-319-14002-5	

Klibi,	W.,	Martel,	A.,	&	Guitouni,	A.	(2010).	The	design	of	robust	value-creating	supply	chain	networks:	A	critical	
review.	European	Journal	of	Operational	Research,	203(2),	283–293.	



	

	 84	

http://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.06.011	

Klose,	A.,	&	Drexl,	A.	(2005).	Facility	location	models	for	distribution	system	design.	European	Journal	of	
Operational	Research,	162(1),	4–29.		
http://doi.org/10.1016/j.ejor.2003.10.031	

Krikke,	H.,	Bloemhof-Ruwaard,	J.	M.,	&	Wassenhove,	L.	N.	Van.	(2003).	Concurrent	product	and	closed-loop	
supply	chain	design	with	an	application	to	refrigerators.	International	Journal	of	Production	Research,	
41(16),	3689–3719.		
http://doi.org/10.1080/0020754031000120087	

Linton,	J.	D.,	Klassen,	R.,	&	Jayaraman,	V.	(2007).	Sustainable	supply	chains:	An	introduction.	Journal	of	
Operations	Management,	25(6),	1075–1082.		
http://doi.org/10.1016/j.jom.2007.01.012	

Luo,	Y.,	Wirojanagug,	P.,	&	Caudill,	R.	J.	(1982).	Comparison	of	Major	Environmental	Performance	Metrics,	94–
99.	Multi-lifecycle	Engineering	Research	Center	(MERC)	

	 http://ieeexplore.ieee.org/document/924508/?part=1	

Mabert,	V.	A.,	&	Venkataramanan,	M.	A.	(1998).	Special	research	focus	on	supply	chain	linkages:	Challenges	for	
design	and	management	in	the	21st	century.	Decision	Sciences,	29(3),	537–550.	
http://doi.org/10.1111/j.1540-5915.1998.tb01353.x	

MacCarthy,	B.	L.,	&	Atthirawong,	W.	(2003).	Factors	affecting	location	decisions	in	international	operations	–	a	
Delphi	study.	International	Journal	of	Operations	&	Production	Management,	23(7),	794–818.	
http://doi.org/10.1108/01443570310481568	

Mavrotas,	G.	(2009).	Effective	implementation	of	the	e	-constraint	method	in	Multi-Objective	Mathematical	
Programming	problems.	Applied	Mathematics	and	Computation,	213(2),	455–465.	
http://doi.org/10.1016/j.amc.2009.03.037	

Melo,	M.	T.,	Nickel,	S.,	&	Saldanha-da-Gama,	F.	(2009).	Facility	location	and	supply	chain	management	-	A	
review.	European	Journal	of	Operational	Research,	196(2),	401–412.	
http://doi.org/10.1016/j.ejor.2008.05.007	

Min,	H.,	&	Zhou,	G.	(2002).	Supply	chain	modeling:	past,	present	and	future.	Computers	&	Industrial	Engineering,	
43(1-2),	231–249.		
http://doi.org/10.1016/S0360-8352(02)00066-9	

Mota,	B.,	Gomes,	M.	I.,	Carvalho,	A.,	&	Barbosa-Povoa,	A.	P.	(2015).	Towards	supply	chain	sustainability:	
Economic,	environmental	and	social	design	and	planning.	Journal	of	Cleaner	Production,	105,	14–27.	
http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.07.052	

Moura,	J.	N.	C.	V.	(2015).	Melhoria	Contínua	num	Processo	de	Produção	de	Papel	Engenharia	e	Gestão	Industrial.	
Tese	de	Mestrado,	IST.	

Nawrocka,	D.	(2008).	Environmental	supply	chain	management,	ISO	14001	and	RoHS.	How	are	small	companies	
in	the	electronics	sector	managing?	Corporate	Social	Responsibility	and	Environmental	Management,	
15(6),	349–360.		
http://doi.org/10.1002/csr.176	

Ness,	B.,	Urbel-Piirsalu,	E.,	Anderberg,	S.,	&	Olsson,	L.	(2007).	Categorising	tools	for	sustainability	assessment.	
Ecological	Economics,	60(3),	498–508.		
http://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.07.023	

Pagell,	M.,	&	Wu,	Z.	H.	(2009).	Building	a	more	complete	theory	of	sustainable	supply	chain	management	using	
case	studies	of	10	exemplars.	Journal	of	Supply	Chain	Management,	45(2),	37–56.	
http://doi.org/10.1111/j.1745-493X.2009.03162.x	

Pagell,	M.,	Yang,	C.-L.,	Krumwiede,	D.	W.,	&	Sheu,	C.	(2004).	Does	the	Competitive	Environment	Influence	the	



	

	 85	

Efficacy	of	Investments	in	Environmental	Management?	Journal	of	Supply	Chain	Management,	40(3),	30–
39.		
http://doi.org/10.1111/j.1745-493X.2004.tb00172.x	

Papageorgiou,	L.	G.	(2009).	Supply	chain	optimisation	for	the	process	industries:	Advances	and	opportunities.	
Computers	and	Chemical	Engineering,	33(12),	1931–1938.	
http://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2009.06.014	

Papapostolou,	C.,	Kondili,	E.,	&	Kaldellis,	J.	K.	(2011).	Development	and	implementation	of	an	optimisation	model	
for	biofuels	supply	chain.	Energy,	36(10),	6019–6026.		
http://doi.org/10.1016/j.energy.2011.08.013	

Perez-Sanchez,	D.,	Barton,	J.	R.,	&	Bower,	D.	(2003).	Implementing	environmental	management	in	SMEs.	
Corporate	Social	Responsibility	and	Environmental	Management,	10(2),	67–77.	
http://doi.org/10.1002/csr.37	

Philip,	D.,	&	Zaks,	M.	(2010).	Reducing	Negative	Environmental	Externalities	from	Agricultural	Production:	
Methods,	Models	and	Policies.	Phd	Dissertation,	Univerdity	of	Wisconsin-Madison	
https://nelson.wisc.edu/sage/docs/profiles/thesis_1651.pdf		

ReVelle,	C.	S.,	Eiselt,	H.	A.,	&	Daskin,	M.	S.	(2008).	A	bibliography	for	some	fundamental	problem	categories	in	
discrete	location	science.	European	Journal	of	Operational	Research,	184(3),	817–848.	
http://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.12.044	

ReVelle,	D.	O.,	&	Eiselt,	H.	A.	(2005).	Recent	advances	in	bolide	entry	modeling:	A	bolide	potpourri.	Earth,	Moon	
and	Planets,	97(1-2),	1–35.		
http://doi.org/10.1016/j.ejor.2003.11.032	

Russo,	M.	V,	Fouts,	P.,	&	A.	(1997).	A	resource-based	perspective	on	corporate	environmental	performance	and	
profitability.	Academy	of	Management	Journal,	40(3),	534–559.	

	 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.318.499&rep=rep1&type=pdf	

Salema,	M.	I.	G.,	Barbosa-Povoa,	A.	P.,	&	Novais,	A.	Q.	(2010).	Simultaneous	design	and	planning	of	supply	chains	
with	reverse	flows:	A	generic	modelling	framework.	European	Journal	of	Operational	Research,	203(2),	
336–349.		
http://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.08.002	

Schmidt,	I.,	Meurer,	M.,	Saling,	P.,	Kicherer,		a.,	Reuter,	W.,	&	Gensch,	C.	O.	(2004).	SEEbalance:	Managing	
Sustainability	of	Products	and	Processes	with	the	Socioeco-	efficiency	Analysis	by	BASF.	Greener	
Management	International,	(45),	79–94.	Retrieved	from	
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=20449332&site=ehost-live	

Seuring,	S.	(2013).	A	review	of	modeling	approaches	for	sustainable	supply	chain	management.	Decision	Support	
Systems,	54(4),	1513–1520.		
http://doi.org/10.1016/j.dss.2012.05.053	

Seuring,	S.,	&	Müller,	M.	(2008).	From	a	literature	review	to	a	conceptual	framework	for	sustainable	supply	chain	
management.	Journal	of	Cleaner	Production,	16(15),	1699–1710.	
http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.04.020	

Shah,	N.	(2005).	Process	industry	supply	chains:	Advances	and	challenges.	Computers	and	Chemical	Engineering,	
29(6	SPEC.	ISS.),	1225–1235.		
http://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2005.02.023	

Sharfman,	M.,	Ellington,	R.	T.,	&	Meo,	M.	(1997).	The	next	step	in	becoming	“green”:	Life	cycle	oriented	
environmental	management.	Business	Horizons,	40(3),	13–22.	
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681397900483	

Soporcel,	P.,	Velha,	V.,	&	Soporcel,	P.	(2015).	Dupla	Inauguração:	Ampliação	do	Complexo	Industrial	de	Cacia.	



	

	 86	

Nova	Máquina	de	Papel	Tissue,	Vila	Velha	de	Ródão.	Comunicado	à	Imprensa	
	 http://www.thenavigatorcompany.com/var/ezdemo_site/storage/original/application/8a497ee6096375aa

334518ed8c4d743e.pdf	

Symposium,	N.,	Health,	O.	N.,	&	Reform,	C.	(2013).	Executive	summary.	New	Directions	for	Youth	Development,	
2013,	11–4.		
http://doi.org/10.1002/yd.20044	

Tian,	F.,	Willems,	S.	P.,	&	Kempf,	K.	G.	(2011).	An	iterative	approach	to	item-level	tactical	production	and	
inventory	planning.	International	Journal	of	Production	Economics,	133(1),	439–450.	
http://doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.07.011	

Tsiakis,	P.,	Shah,	N.,	&	Pantelides,	C.	C.	(2001).	Design	of	Multi-echelon	Supply	Chain	Networks	under	Demand	
Uncertainty.	Industrial	&	Engineering	Chemistry	Research,	40(16),	3585–3604.	
http://doi.org/10.1021/ie0100030	

United	Nations.	(2007).	Indicators	of	Sustainable	Development :	Guidelines	and	Methodologies.	New	York.	
http://doi.org/10.1016/j.cirpj.2010.03.002	

Vidal,	C.	J.,	&	Goetschalckx,	M.	(1997).	Strategic	production-distribution	models:	A	critical	review	with	emphasis	
on	global	supply	chain	models.	European	Journal	of	Operational	Research,	98(1),	1–18.	
http://doi.org/10.1016/S0377-2217(97)80080-X	

Wang,	F.,	Lai,	X.,	&	Shi,	N.	(2011).	A	multi-objective	optimization	for	green	supply	chain	network	design.	Decision	
Support	Systems,	51(2),	262–269.		
http://doi.org/10.1016/j.dss.2010.11.020	

Week,	E.	P.,	&	Uutela,	E.	(2015).	Global	Tissue	Business	Outlook.	RISI,	1-52.	
http://www.cepi.org/system/files/public/documents/events/EuropeanPaperWeek2015/Uutela%20-
%20RISI.pdf		

Whiteing,	A.	E.	(1999).	Global	Operations	and	Logistics:	text	and	cases	(Philippe-Pierre	Dornier,	Ricardo	Ernst,	
Michel	Fender	&amp;	Panos	Kouvelis).	International	Journal	of	Logistics	Research	and	Applications,	2(3),	
343–343.		
http://doi.org/10.1080/13675569908901589	

Zhang,	Q.,	Shah,	N.,	Wassick,	J.,	Helling,	R.,	&	van	Egerschot,	P.	(2014).	Sustainable	Supply	Chain	Optimisation:	
An	Industrial	Case	Study.	Computers	&	Industrial	Engineering,	74,	68–83.	
http://doi.org/10.1016/j.cie.2014.05.002	

	

	 	



	

	 87	

Anexo 1: Dados da Procura 
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Anexo 2: framework para avaliação de impactos 
sociais 

 
Tema Subtema Indicador 

Equidade Pobreza Percentagem de população a viver 
abaixo da linha da pobreza 
Coeficiente de Gini das diferenças de 
rendimento 
Taxa de desemprego 

 Equidade de Género Rácio entre o rendimento médio das 
mulheres, pelo rendimento médio dos 
homens 

Saúde Estado de Nutrição Estado de nutrição das crianças 

 Mortalidade Mortalidade abaixo dos 5 anos de 
idade 
Esperança média de vida à nascença 

 Sanidade Percentagem de população com 
acesso ao saneamento básico 

 Água potável Percentagem de população com 
acesso a água potável 

 Cuidados Saúde Percentagem de população com 
acesso a serviços de saúde 
Imunidade contra doenças infecionas 
infantis 
Utilização de métodos contracetivos 

Educação Nível de Educação Nível de escolaridade de crianças 
Nível de escolaridade de adultos 

 Literacia Taxa de alfabetismo 

Habitação Condições de habitabilidade Área de habitação por pessoa 

Segurança Crime Número de homicídios por cada 
100000 habitantes 

População Alterações à população Taxa de crescimento populacional 
População urbana e rural 
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Anexo 3: Formulação matemática do modelo 
  

Índices 

• i, j para as entidades ou localizações 

• m para os produtos 

• a para os meios de transporte 

• t para os intervalos de tempo 

• β para as categorias midpoint ambientais 

 

Conjuntos  
a)  Entidades: subconjuntos das possíveis localizações para as diferentes entidades. 

If  Fábrica  

Iconv  Converter  

Iw  Armazéns 

Ic  Clientes 

Iporto  Portos 

   IpFigueira Porto da Figueira da Foz 

   IpLeixões Porto de Leixões 

   IpAveiro  Porto de Aveiro 

   IpRecFigueira Portos no Reino Unido que recebem do Porto da Figueira da Foz 

   IpRecLeixões Portos no Reino Unido que recebem do Porto de Leixões 

   IpRecAveiro Portos no Reino Unido que recebem do Porto de Aveiro 

 

𝐼 = 𝐼» ∪ 𝐼�Pk¨ ∪ 	 𝐼T ∪ 	𝐼� ∪ 	 𝐼�PU@P 

 

b) Meios de Transporte  
ACamiaoPAport    Camião de transporte de produto acabado em Portugal 

ACamiaoPAuk    Camião de transporte de produto acabado no Reino Unido 

ACamiaoBport    Camião de transporte de bobine em Portugal 

ACamiaoBuk    Camião de transporte de bobine no Reino Unido 

ACamiaoPAmisto    Camião de transporte de produto acabado de Portugal ao Reino Unido 

ACamiaoBmisto    Camião de transporte de bobine de Portugal ao Reino Unido 

ANavioPA      Navio de transporte de produto acabado 

ANavioB      Navio de transporte de bobine 

AMarítimo     Transporte Marítimo 

ARodoviário     Transporte Rodoviário 
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𝐴 = 𝐴½.=>.P�D�PU@ ∪ 𝐴½.=>.P�D�V ∪ 𝐴½.=>.Pl�PU@ ∪ 𝐴½.=>.Pl�V ∪ 𝐴½.=>.P�D=>¥@P ∪ 𝐴½.=>.Pl=>¥@P
∪ 𝐴R.¨>P�D ∪ 𝐴R.¨>Pl 

 

c) Produto 
MPA  Produto na forma de Produto Acabado 

MB  Produto na forma de Bobine 

 

 𝑀 = 	𝑀�D ∪ 	𝑀l 

d) Tempo 
tFirst  Primeiro intervalo de tempo 

tLast  Último intervalo de tempo 

tOther  Todos os intervalos de tempo, com exceção do primeiro 

 

𝑇 = 	 𝑡𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡, 𝑡𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟  

 

e) Conexões Produto – Entidade (nós) 

 𝑛𝑜 = 𝑚, 𝑖 :𝑚 ∈ 	𝑀	 ∧ 	𝑖 ∈ 𝐼   

Nó que liga o produto m à entidade i. Desta forma o modelo restringe o tipo de produto que 

pode passar por cada entidade, excluindo as relações sem sentido. 

f) Conexões Entidade – Entidade (arcos) 

𝑎𝑟𝑐𝑜 = 	 𝑖, 𝑗 ∶ 𝑖, 𝑗	 ∈ 𝐼   

Arco que liga a entidade i à entidade j. Assim, o modelo tem em conta apenas as conexões 

entre entidades onde possa existir fluxo de produtos.	

g) Fluxos de materiais 

 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 = 	 𝑚, 𝑖, 𝑗 : 𝑚, 𝑖 ∈ 𝑛𝑜	 ∧ (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑎𝑟𝑐𝑜  

 Ligação entre os nós, com os arcos já definidos. Deste modo, um determinado trajeto entre 

entidades poderá ser realizado apenas por produtos propositados. 

 𝑛𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘 = 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜»Q�ÁP  

 O somatório de todos os fluxos existentes resulta nas conexões possíveis tendo em conta as 

entidades de origem e de destino, e o tipo de produto a enviar. 
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h) Superestrutura da rede 

𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜𝐷𝑒𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 = 	 𝑎, 𝑖, 𝑗 : 𝑎 ∈ 𝐴	 ∧ 	 (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑎𝑟𝑐𝑜  

O arco que liga a entidade i à entidade j, só pode ser percorrido pelo meio de transporte a, que 

pertence ao conjunto de todos os meios de transporte possíveis A. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘 = 	 𝑎,𝑚, 𝑖, 𝑗 : 𝑎, 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜𝐷𝑒𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠	 ∧ 	 (𝑚, 𝑖, 𝑗) ∈ 𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘  

 A rede de distribuição fica completa na equação TotalNetwork, uma vez que restringe as 

ligações entre as entidades i e j dos materiais m ao meio de transporte a que pode efetuar essa mesma 

conexão. 

 

Parâmetros 

a) Entidades 

stockMaxPAm,i  Capacidade de inventário máxima do produto m na entidade i 

stockMinPAm,i   Nível mínimo de inventário do produto m na entidade i  

stockMaxB Capacidade de inventário de bobines no converter 

stockMinB Nível mínimo de bobines a armazenar no converter 

custoHubm,i    Custos de handling do material m no hub terminal i, por peso de mercadoria 

dsti j    Distância entre as entidades i e j 

areaUnit    Área de armazém necessária por unidade de produto acabado 

custoArea   Custo por metro quadrado de arrendamento dos armazéns 

capConv    Capacidade máxima semanal do converter  

NumMinArm  Número mínimo de armazéns a abrir 

NumMaxArm Número máximo de armazéns a abrir 

areamaxi  Área máxima permitida na entidade i 

areamini  Área mínima permitida na entidade i 

cRecArmLib  Custo de receção de encomendas em armazém 

 

b) Produto 

custoProdm    Custo unitário de produção do produto m na fábrica 

custoConv   Custo unitário de operação de converting no converter 
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cManterStock Custo por quantidade armazenada (questões de seguros) 

dmdm,i,t    Procura do produto m do cliente i no intervalo de tempo t 

BOMmm,m  Fator de conversão entre o produto acabado e a bobine 

stockmaximoPA Quantidade máxima de produto acabado armazenável na soma de todos os 

armazéns do Reino Unido 

stockminimoPA Stock de Segurança. É a quantidade mínima de produto acabado a manter em 

stock na soma de todos os armazéns abertos no Reino Unido 

 

c) Modo de transporte 

fluxomaximo   Capacidade semanal máxima do fluxo de produtos em cada arco da rede 

fluxominimo  Capacidade semanal mínima do fluxo de produtos em cada arco da rede 

custoTerrestrea  Custo do meio de transporte terrestre a, em ton.km 

custoMaritimoaij Custo do meio de transporte marítimo a, entre os portos i e j, em ton.km 

 

d) Ambiental 

𝑝𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒.0 Fator de caracterização para o impacto do transporte a, por km, na 

categoria 𝛽. 

𝑝𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝐴𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑚0  Fator de caracterização para o impacto dos armazéns, por m2, na 

categoria 𝛽. 

𝑝𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑁𝑜𝑟𝑚0  Fator de normalização para a categoria β. 

 

e) Social 

𝑝𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝐴𝑟𝑚 Número de trabalhadores necessários por m2 de armazém. 

𝑝𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝. Número de trabalhadores necessários no meio de transporte a, por 

tonelada transportada e por quilómetro percorrido. 

f) Outros 

LibEuro   Taxa de câmbio Libra/Euro 
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Restrições 

As funções objetivo descritas na secção 4.2.2. estão sujeitas a restrições que descrevem as 

características do problema em estudo. 

a) Balanço de materiais 
 Em analogia aos sistemas físicos onde se aplica a lei da conservação da massa, as entidades 

existentes na superestrutura da rede de distribuição estão também sujeitas a restrições que garantam 

a integridade do sistema. Desta forma, assegura-se que numa entidade se armazene material apenas 

quando exista de facto essa possibilidade, e que todo o produto que entra, seja o mesmo que saia. 

Este conjunto de restrições aplica-se ao converter, aos portos e aos armazéns.  

 

 

𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝐵=> + 	 𝑋=.>?@
>: =,>,? ∈»Q�ÁPÃ

.: .,=,>,? ∈OP@.QRS@TPUV

= 𝑆=>@ + 	 𝐵𝑂𝑀==,=𝑋=.>?@
==,?: ==,>,? ∈»Q�ÁP¹

.: .,==,>,? ∈OP@.QRS@TPUV

							 

, (𝑚, 𝑖) ∈ (𝑛𝑜𝐸	 ∨ 𝑛𝑜𝐹) 	∧ 	𝑡 ∈ 𝑡𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡 

(1) No primeiro período, a quantidade de produto m que entra no converter, juntamente com a 

quantidade já existente é igual à quantidade do produto que sai somada à que fica em stock. 

 

𝑆=> @¸· + 	 𝑋=.?>@
>: =,>,? ∈»Q�ÁPÃ

.: .,=,>,? ∈OP@.QRS@TPUV

= 	 𝑆=>@ + 	 𝐵𝑂𝑀==,=𝑋=.>?@
==,?: ==,>,? ∈»Q�ÁP¹

.: .,==,>,? ∈OP@.QRS@TPUV

			 

, (𝑚, 𝑖) ∈ (𝑛𝑜𝐸	 ∨ 𝑛𝑜𝐹) 	∧ 𝑡 ∈ 𝑡𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟 

(2) Nos restantes períodos, a quantidade de produto m que entra no converter é igual à quantidade 

que sai, tendo em conta as diferenças de stock inicial e final.  

 

𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑃𝐴=> + 	 𝑋=.>?@
>: =,>,? ∈»Q�ÁP

.: .,=,>,? ∈OP@.QRS@TPUV

= 𝑆=>@ + 	 𝑋=.>?@
?: =,>,? ∈»Q�ÁPÄ

.: .,=,>,? ∈OP@.QRS@TPUV

							 

        , (𝑚, 𝑖) ∈ 𝑛𝑜𝐵	 ∧ 	𝑡 ∈ 𝑡𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡 

(3) No primeiro período, a quantidade de produto m que entra no armazém, juntamente com a 

quantidade inicial, é igual ao fluxo de produto que sai somando ao que fica em stock. 

 

(A.1) 

(A.3) 

(A.2) 
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𝑆=>(@¸·) + 	 𝑋=.>?@
>: =,>,? ∈»Q�ÁP

.: .,=,>,? ∈OP@.QRS@TPUV

= 𝑆=>@ + 	 𝑋=.>?@
?: =,>,? ∈»Q�ÁPÄ

.: .,=,>,? ∈OP@.QRS@TPUV

							 

, (𝑚, 𝑖) ∈ 𝑛𝑜𝐵	 ∧ 	𝑡 ∈ 𝑡𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟 

(4) Para cada armazém i, no período de tempo t, a quantidade de produto m que entra juntamente com 

o stock do período anterior, tem de ser igual à quantidade de produto que sai somada com o stock 

final. 

 

𝑋=.>?@
>: =,>,? ∈ »Q�ÁPº∨»Q�ÁPÅ∨»Q�ÁP·Æ∨»Q�ÁP··∨»Q�ÁP·∨»Q�ÁP·Ä

.: .,=,>,? ∈OP@.QRS@TPUV

= 	 𝑋=.>?@
?: =,>,? ∈ »Q�ÁPÅ∨»Q�ÁP··∨»Q�ÁP·Ä∨»Q�ÁP·Ç∨»Q�ÁP·È∨»Q�ÁP·Ã

.: .,=,>,? ∈OP@.QRS@TPUV

			 

, 𝑚, 𝑖 ∈ 𝑛𝑜𝐺 ∨ 𝑛𝑜𝐻 ∨ 𝑛𝑜𝐼 ∨ 𝑛𝑜𝐽 ∨ 𝑛𝑜𝐾 ∨ 𝑛𝑜𝐿 	∧ 	𝑡 ∈ 𝑇 

(5) Em cada porto i, no período de tempo t, a quantidade de produto m que sai, é igual à que entra. 

 

 

 

b) Capacidade das entidades 
As seguintes restrições procuram assegurar que o modelo não excede a capacidade máxima 

das entidades, quer seja a nível de armazenamento, como a nível de produção. Quanto à capacidade 

de armazenamento, o modelo calcula qual é a área necessária a instalar em cada armazém. 

 

𝑎𝑟𝑒𝑎>@ = 𝑋=.>?@	×	𝑎𝑟𝑒𝑎𝑈𝑛𝑖𝑡
.,=,>:(.,=,>,?)∈OP@.QRS@TPUV

+ 𝑆=>@	×	𝑎𝑟𝑒𝑎𝑈𝑛𝑖𝑡
=:(=,>)∈kPl

				 , 𝑖 ∈ 𝐼T 	∧ 𝑡 ∈ 𝑇 

(6) Área necessária no armazém i, durante o período t. Esta equação permite alcançar, dependendo 

do nível de inventário, qual a área que cada um dos armazéns precisaria naquele instante de tempo 

exato. 

 

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑁𝑒𝑐> 	≥ 	 𝑎𝑟𝑒𝑎>@																																											, 𝑖 ∈ 𝐼T 		∧ 	𝑡 ∈ 𝑇    

(7) Área necessária no armazém i, para todos os períodos do projeto. É dada pela área máxima entre 

todos os períodos, garantido a existência de um contrato de aluguer entre a The Navigator 

Company e o armazém. 

(A.4) 

(A.5) 

(A.6) 

(A.7) 
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𝑋=.>?@
=,>,µ: =,>,µ ∈»Q�ÁP¹

.:(.,=,>,?)∈OP@.QRS@TPUV

	≤ 𝑐𝑎𝑝𝐶𝑜𝑛𝑣 

(8) O fluxo de produto acabado a sair do converter em cada intervalo de tempo t, com destino à 

entidade j, não deve ser superior à capacidade máxima de conversão semanal apresentada. 

 

c) Armazenamento de Produto Acabado 

Na presente secção assegura-se o rigor na operação de armazenamento do produto acabado 

nos armazéns do Reino Unido. Definem-se restrições às capacidades máximas e mínimas de 

armazenamento a nível individual, ou a nível do somatório de todos os armazéns instalados no Reino 

Unido, assim como limitações de área. Por outro lado, define-se também a localização e a quantidade 

de stock inicial do produto acabado.  

𝑆=>@ 	≤ 	 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑚𝑎𝑥𝑃𝐴=>	×	𝑌>																																																																, 𝑖 ∈ 𝐼T 	∧ 𝑚, 𝑖 ∈ 𝑛𝑜𝐵	 ∧ 𝑡 ∈ 𝑇	 

(9) Capacidade máxima de armazenamento de produto acabado no armazém i, no intervalo t.  

 

𝑆=>@ 	≥ 	 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑚𝑖𝑛𝑃𝐴=>	×	𝑌>																																																																, 𝑖 ∈ 𝐼T 	∧ 𝑚, 𝑖 ∈ 𝑛𝑜𝐵	 ∧ 𝑡 ∈ 𝑇	 

(10)  Stock mínimo de produto m a armazenar no armazém i, no período t, caso seja aberto. 

 

𝑆=>@
>:(=,>)∈kPl

	≥ 	𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜𝑃𝐴																																																			, 𝑚 ∈ 𝑀�D 		∧ 	𝑡 ∉ 𝑡𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡 

(11)  Quantidade mínima a armazenar no total dos armazéns abertos no Reino Unido, no intervalo t. 

Desta forma define-se o nível de stock de segurança a nível nacional. 

 

𝑆=>@
>:(=,>)∈kPl

	≤ 	𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜𝑃𝐴																																																			, 𝑚 ∈ 𝑀�D 		∧ 	𝑡 ∉ 𝑡𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡 

(12)  Quantidade máxima a armazenar na soma de todos os armazéns abertos no Reino Unido, no 

intervalo t.  

𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑃𝐴=> 	≥ 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜𝑃𝐴																					, 𝑡 ∈ 𝑡𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡
=,>:(=,>)∈kPl

 

(A.8) 

(A.9) 

(A.10) 

(A.11) 

(A.12) 

(A.13) 
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(13)  A quantidade inicial de produto acabado armazenado em todos os armazéns deve ser igual ou 

superior ao valor mínimo de stock admissível. 
  

𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑃𝐴=> 	≤ 	𝐵𝑖𝑔𝑀	×	𝑌>																																																						, (𝑚, 𝑖) ∈ 𝑛𝑜𝐵 

(14)  Permite limitar a criação de stock a armazéns que são de facto instalados. 

  

𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑃𝐴=> 	≥ 	0,1	×	𝑌>																																																											, (𝑚, 𝑖) ∈ 𝑛𝑜𝐵  

(15)  Complementa a equação anterior na criação de stock em armazéns que serão, de facto, 

instalados. 

 

𝑆=>@ = 	 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑃𝐴=>																																																																		, 𝑚, 𝑖 ∈ 𝑛𝑜𝐵	 ∧ 𝑡 ∈ 𝑡𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡	 

(16)  Permite definir o valor de stock inicial na variável de decisão Smit, uma vez que é esta que é utilizada 

em todas as equações relacionadas com a quantidade de produto armazenado. 

 

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑁𝑒𝑐> 	≤ 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑚𝑎𝑥>	×	𝑌>																																																													, 𝑖 ∈ 	 𝐼T 

(17)  Área máxima do armazém i. 

 

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑁𝑒𝑐> 	≥ 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑚𝑖𝑛>	×	𝑌>																																																													, 𝑖 ∈ 	 𝐼T 

(18)  Área mínima necessária para abrir um armazém na localização i. 

 

𝑌>
>∈_`

	≥ 	𝑁𝑢𝑚𝑀𝑖𝑛𝐴𝑟𝑚 

(19)  Número mínimo de armazéns a abrir. 

 

𝑌>
>∈_`

	≤ 	𝑁𝑢𝑚𝑀𝑎𝑥𝐴𝑟𝑚 

(20)  Número máximo de armazéns a abrir. 

 

 

 

(A.14) 

(A.15) 

(A.16) 

(A.18) 

(A.17) 

(A.19) 

(A.20) 



	

	 97	

d) Armazenamento de Bobines 
Da mesma forma que se definiram as equações de armazenamento do produto acabado, é 

também necessário fazê-lo para as bobines. Assim, restringe-se os níveis de stock mínimo e máximo 

deste produto, e qual o nível inicial armazenado. 

𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝐵=>
=,>: =,> ∈kPm

≥ 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑚𝑖𝑛𝐵				 

(21)  Determina que a quantidade inicial de bobines armazenadas no converter deve ser superior ao 

valor mínimo admissível pré-estabelecido. 

 

𝑆=>@ = 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝐵=>																																																														, 𝑚, 𝑖 ∈ 𝑛𝑜𝐸	 ∧ 	𝑡 ∈ 𝑡𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡 

(22)  Permite definir o stock inicial, e assim calcular o custo de armazenamento das bobines para o 

primeiro período. 

 

𝑆=>@ ≤ 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑚𝑎𝑥𝐵																																																																							, 𝑚, 𝑖 ∈ 𝑛𝑜𝐸	 ∧ 	𝑡 ∈ 𝑇 

(23)  Garante que o stock de bobines, 𝑆=>@, não ultrapassa um valor máximo permitido, stockMaxB. 

 

𝑆=>@ ≥ 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑚𝑖𝑛𝐵																																																																							, 𝑚, 𝑖 ∈ 𝑛𝑜𝐸	 ∧ 	𝑡 ∈ 𝑇   

(24)  Caso seja instalado o converter, garante-se que a quantidade de bobines nele armazenada, 𝑆=>@, 

seja superior a um valor mínimo stockMinB. 

 

e) Fluxos 
Na seguinte sequência de equações restringe-se o volume de fluxo que é permitido entre cada par de 

entidades. Isto é, limita-se o fluxo total que a rede tem capacidade de fazer fluir, quer seja a sair da 

fábrica, a entrar ou sair dos portos ou a sair dos armazéns, por exemplo. As equações 25 e 26, 

apresentadas de seguida, têm ainda a característica de que, ao terem presente a variável binária 𝑌?, 

permitem identificar quais as entidades que são abertas, como se comprova adiante. 

 
 

𝑋=.>?@ 	≤ 	 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜𝑚𝑎𝑥>?@	×	𝑌?																												, 𝑚, 𝑎, 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘	 ∧ 𝑡 ∈ 𝑇 
 

(25)  Fluxo de material m a ser transportado entre as entidades i e j através do método a, no período t, 

não pode superar um valor máximo estabelecido como fluxomaxijt.  

 
 
 

(A.25) 

(A.21) 

(A.23) 

(A.24) 

(A.22) 
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𝑋=.>?@ 	≥ 	 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜𝑚𝑖𝑛>?@	×	𝑌?																												, 𝑚, 𝑎, 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘	 ∧ 𝑡 ∈ 𝑇 
 
(26)  Fluxo de material m a ser transportado entre as entidades i e j através do método a, no período t, 

não pode ser inferior um valor mínimo estabelecido como fluxominijt. Só se abre a entidade j (ter 

𝑌? = 1) caso o fluxo a entrar nessa entidade seja superior ao valor mínimo. 

 
 

𝑋=.>?@ = 	𝑋=.>?@Ñ·																																													, 𝑚, 𝑎, 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘	 ∧ 𝑡 ∉ 𝑡𝐿𝑎𝑠𝑡  

(27)  Garante que os fluxos que a rede estabelece se mantém ao longo de todo o período em análise. Assim, 

evita-se que o modelo instale entidades que raramente utilize. 

 

 

f) Satisfação da procura 
A seguinte equação garante que todos os clientes vêm a sua procura plenamente satisfeita. 

 

𝑋=.>?@
.: .,=,>,? ∈OP@.QRS@TPUV

>:(=,>,?)∈»Q�ÁPÇ

= 	𝑑𝑚𝑑=?@																																		, 𝑗 ∈ 𝐼� 	∧ 	𝑡 ∈ 𝑇 

(28)  Quantidade de produto final que chega ao cliente i, no período de tempo t. Satisfação total da 

procura. 

 

g) Dimensão Ambiental 
Permite calcular os termos a ser minimizados na função objetivo ambiental. 

𝑣𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒.0
= 𝑝𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒.0	×	𝑑𝑠𝑡>?	×	𝑋=.>?@

=,>,?,@ ∈OP@.QRS@TPUV
.∈D

																													 

(29)  Impacto ambiental das atividades de transporte. 

 

𝑣𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝐴𝑟𝑚𝑎𝑧é𝑚0 = 𝑝𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝐴𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑚0	×	𝑎𝑟𝑒𝑎𝑁𝑒𝑐>
>	∈	_`
.∈D

																													 

(30)  Impacto ambiental dos armazéns. 

 

𝑣𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑃𝑜𝑟𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎0 = 𝑣𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒.0	
.∈D

+ 𝑣𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝐴𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑚0																													 
(31)  Impacto ambiental por categoria midpoint 𝛽. 

 

(A.27) 

(A.26) 

(A.28) 

(A.29) 

(A.30) 

(A.31) 
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Anexo 4 

 
Categoria	

beta	 Unidades	 Transporte	
Armazenamento	

		 		

Camião	PA	 Camião	B	 Navio	

Imp.	
Amb.	 Normalizado	 Imp.	

Amb.	 Normalizado	 Imp.	
Amb.	 Normalizado	 Imp.	

Amb.	 Normalizado	

CC	 kg	CO2	eq	 4,34E-01	 7,85E-05	 2,06E-01	 3,72E-05	 4,90E-02	 8,86E-06	 3,78E+02	 6,84E-02	

OD	 kg	CFC-11	
eq	 3,31E-08	 8,80E-07	 1,60E-08	 4,27E-07	 2,98E-09	 7,94E-08	 2,23E-05	 5,93E-04	

TA	 kg	SO2	eq	 1,26E-03	 2,98E-05	 5,90E-04	 1,40E-05	 4,23E-04	 1,00E-05	 4,02E+00	 9,52E-02	

FE	 kg	P	eq	 1,25E-05	 4,69E-05	 4,01E-06	 1,50E-05	 9,14E-07	 3,43E-06	 2,54E-02	 9,53E-02	

ME	 kg	N	eq	 6,50E-05	 8,84E-06	 3,26E-05	 4,43E-06	 2,15E-05	 2,92E-06	 1,19E-01	 1,62E-02	

HT	 kg	1,4-DB	
eq	 4,20E-01	 2,89E-04	 1,78E-01	 1,23E-04	 3,14E-02	 2,16E-05	 8,32E+02	 5,73E-01	

POF	 kg	NMVOC	 2,18E-03	 3,84E-05	 1,08E-03	 1,90E-05	 6,13E-04	 1,08E-05	 2,18E+00	 3,83E-02	

PMF	 kg	PM10	eq	 7,02E-04	 4,99E-05	 3,06E-04	 2,17E-05	 1,56E-04	 1,11E-05	 1,38E+00	 9,84E-02	

TET	 kg	1,4-DB	
eq	 9,77E-04	 1,20E-04	 3,19E-04	 3,93E-05	 1,60E-05	 1,97E-06	 4,66E-01	 5,73E-02	

FET	 kg	1,4-DB	
eq	 1,81E-04	 3,98E-05	 7,10E-05	 1,56E-05	 7,91E-06	 1,74E-06	 1,21E+00	 2,66E-01	

MET	 kg	1,4-DB	
eq	 3,99E-01	 5,90E-04	 1,48E-01	 2,19E-04	 1,90E-02	 2,81E-05	

-
1,83E+01	 -2,72E-02	

IR	 kBq	U235	
eq	 2,97E-02	 2,26E-05	 1,48E-02	 1,13E-05	 2,95E-03	 2,24E-06	 7,96E+00	 6,04E-03	

ALO	 m2a	 1,09E-01	 2,00E-05	 4,87E-02	 8,95E-06	 8,31E-03	 1,53E-06	 2,22E+02	 4,09E-02	

ULO	 m2a	 2,85E-02	 3,68E-05	 1,48E-02	 1,91E-05	 2,89E-03	 3,73E-06	 3,38E+00	 4,37E-03	

NLT	 m2	 1,39E-04	 1,15E-05	 1,47E-01	 1,22E-02	 3,67E-05	 3,05E-06	 3,20E-02	 2,66E-03	

MRD	 kg	Fe	eq	 5,25E-02	 1,18E-04	 1,76E-02	 3,95E-05	 5,43E-03	 1,22E-05	 1,31E+02	 2,95E-01	

FRD	 kg	oil	eq	 1,68E-01	 1,31E-04	 8,08E-02	 6,26E-05	 1,52E-02	 1,18E-05	 1,02E+02	 7,90E-02	
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Anexo 5: Fluxos Semanais do cenário A1/A3/B3 
Bobine: 

 

 

Produto Acabado: 

 

 
Anexo 6: Fluxos Semanais do cenário A2 

 

 

 

Fábrica

•290	ton de	
B	

Porto	de	
Aveiro

Porto	de	
Liverpool Converter

Clientes
•Todos,	
exceto	
Irlanda	do	
Norte

Fábrica
•19	ton de	PA	 Porto	da Figueira Porto	de	Belfast

Clientes
•c14
c20

Fábrica
• 68	ton de	PA	 Porto	da	Figueira Porto	de	

Liverpool

Clientes
• c7,	c10,	c15,	
c24,	c25,	c31,	
c32,	c35, c36

Fábrica
• 25	ton de	PA	 Porto	de	Leixões Porto	de	

Greenock

Clientes
•c8,	c18,	c26

Fábrica
• 31	ton de	PA	 Porto	de	Leixões Porto	de	

Teesport

Clientes
•c6,	c17,	c28,	c34
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Anexo 7: Fluxos Semanais do cenário B1 
Produto Acabado:  

 

 

Fábrica
•41	ton de	PA	 Porto	da Leixões Porto	de	Bristol

Clientes
•c4, c11,	c22,	
c37,	c38

Fábrica
•19	ton de	PA	 Porto	da Leixões Porto	de	Belfast

Clientes
•c14, c20

Fábrica
•122	ton de	PA	

Porto	da Leixões Porto	de	Tilbury

Clientes
•c1,	c2,	c3,	c5,	
c9,	c12,	c13,	
c16,	c19, c21,
c23,	c27,	c29,	
c30,	c33

Fábrica
• 19	ton de	PA	 Porto	de	Leixões Porto	de	Belfast

Clientes
• c14, c20

Fábrica
• 25	ton de	PA	 Porto	de	Leixões Porto	de	

Greenock

Clientes
•c8,	c18,	c26

Fábrica
• 50	ton de	PA	 Porto	de	Leixões Porto	de	Bristol

Clientes
•c4,		c11,	c19,	
c22,	c37,	c38

Fábrica
• 13	ton de	PA	 Porto	de	Leixões Porto	de	

Teesport

Clientes
•c6,	c34
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Bobine: 

 

 

Anexo 8: Fluxos Semanais do cenário B2 

	

	

	

Fábrica
• 92	ton de	PA	

Porto	de	Leixões Porto	de	Tilbury

Clientes
• c1,	c2,	c3,	c9,
c12,	c13,	c16,	
c21,	c27,	c29,	
c30

Fábrica
• 15	ton de	
PA	

Porto	de	
Leixões

Porto	de	
Tilbury

Armazém	de	
Londres

Clientes
• c23, c33

Fábrica
• 94	ton de	B	

Porto	de	
Aveiro

Porto	de	
Liverpool Converter

Clientes
•c5, c7,	c10,	
c15,	c17,	
c24,	c25,	
c28,	c31,	
c32,	c35,	
c36

Fábrica
• 19	ton de	PA	 Porto	de	Leixões Porto	de	Belfast

Clientes
• c14, c20

Fábrica
• 25	ton de	PA	 Porto	de	Leixões Porto	de	

Greenock

Clientes
•c8,	c18,	c26

Fábrica
• 38	ton de	PA	 Porto	de	Leixões Porto	de	

Liverpool

Clientes
•c7,	c10,	c15,	c25	
c31
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Anexo 9: Fluxos Semanais do cenário C1 
Bobine: 

 

 

Fábrica
• 87	ton de	PA	 Porto	de	Leixões Porto	de	Bristol

Clientes
•c4,		c5,	c11,	c19,	
c24,	c32,	c35,	
c36,	c37,	c38

Fábrica
• 31	ton de	PA	 Porto	de	Leixões Porto	de	

Teesport

Clientes
•c6,	c17,	c28,	c34

Fábrica
• 92	ton de	PA	

Porto	de	Leixões Porto	de	Tilbury

Clientes
• c1,	c2,	c3,	c9,
c12,	c13,	c16,	
c21,	c27,	c29,	
c30

Fábrica
• 15	ton de	
PA	

Porto	de	
Leixões

Porto	de	
Tilbury

Armazém	de	
Londres

Clientes
• c23, c33

Fábrica

•209	ton de	B	

Converter Armazém	de	
Greenock

Clientes
• c1,	c2,	c3,	c4,	
c5,	c9,	c11,	c12,	
c13,	c15,	c16,	
c19,	c21,	c22,	
c23,	c24,	c27,	
c29,	c30,	c31,	
c32,	c33,	c35,	
c36,	c37,	c38

Fábrica

•79	ton de	B	
Converter Armazém	de	

Portland

Clientes
• c6,	c7,	c8,	c10,	
c17,	c18,	c25,	
c26,	c28,	c34
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Produto Acabado: 

 

 

Anexo 10: Fluxos Semanais do cenário C2 

 

 

 

 

 

	

	

	

Fábrica
•19	ton de	
PA	

Porto	da
Figueira

Armazém	de	
Belfast

Porto	de	
Belfast

Clientes
•c14
c20

Fábrica
• 19	ton de	
PA	

Porto	da
Figueira

Armazém	de	
Belfast

Porto	de	
Belfast

Clientes
•c14
c20

Fábrica
• 25	ton de	PA	

Armazém	de	Cardiff

Clientes
• c8, c18,	c26

Fábrica
• 263	ton de	PA	

Armazém	de	Greenock

Clientes
• c1, c2,	c3,	c4,	c5,	c6,	
c7,	c9,	c10,	c11,	c12,	
c13,	c15,	c16,	c17,	c19,	
c21,	c22,	c23,	c24,	c25,	
c27,	c28,	c29,	c30,	c31,	
c32,	c33,	c34,	c35,	c36,	
c37,	c38
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Anexo 11 

	

	

	

	

	 	

Cenário Nº Total de 
Variáveis 

Nº de 
Variáveis 
Binárias 

Nº Total de 
Restrições Iterações 

Tempo de 
Execução 

(seg.) 

Desvio ao 
ótimo (%) 

A1/A3/B3 43.758 84 130.666 213 2,125 0 

B1 43.758 84 130.666 250 1,985 0 
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