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Sumário 

Nas indústrias de grande consumo, os stocks de produtos acabados são bastante importantes para o 

negócio funcionar sem problemas. Por um lado, a existência de stock é o que torna possível garantir 

um bom nível de serviço para os clientes, mas por outro, pode ser um dos principais problemas 

financeiros e de frescura dos produtos. Excesso de inventários é considerado um desperdício e uma 

responsabilidade uma vez que é dinheiro investido que se encontra parado, é espaço desnecessário 

ocupado, pode deteriorar-se ou mesmo ficar sem valor comercial. Em linha com estes conceitos surgiu 

um novo desafio para a Nestlé Portugal: reduzir a média de stock cover progressivamente até 2020. 

Este estudo tenta responder ao desafio otimizando os inputs da ferramenta utilizada no cálculo do 

stock cover da Nestlé. 

De forma a alcançar o objetivo proposto, foi feita em primeiro lugar uma caracterização da Nestlé, onde 

se apresentou a sua história, procura e cadeia de abastecimento das atividades em Portugal. Em 

seguida elaborou-se uma revisão bibliográfica com vista a fundamentar teoricamente a caracterização 

de stocks e inventário, que fornecem a base para identificar oportunidades de melhorias na cadeia de 

abastecimento e stock da Nestlé Portugal. Por fim, foi feita uma seleção das subcategorias da Nestlé 

identificadas como críticas em termos de target stock cover e real stock cover de maneira a identificar 

as que mais se afastavam do target pretendido. Depois de selecionadas as subcategorias, todas os 

SKU’s dessas subcategorias são analisadas, e, sempre que possível, são feitas propostas de 

melhorias para reduzir o stock cover. Desta análise resultou um conjunto de propostas de melhorias e 

conclusões gerais que se traduziriam num aumento significativo do desempenho do stock cover da 

Nestlé Portugal. 

Palavras chave: Inventário, Stock Cover; Stock, Cadeia de abastecimento. 
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1. Introdução  

A Nestlé é uma das maiores empresas a nível 

mundial do sector alimentar. Atualmente 

enfrenta alguns desafios relacionados com a 

gestão de inventário. O objetivo da Nestlé é 

reduzir o seu nível médio de inventário, que se 

traduz por uma redução no stock cover: um KPI 

(Key Performance Indicator) usado pela 

empresa que quantifica o nível de stock e que 

a empresa pretende ver gradualmente reduzido 

dos atuais 27,8 dias para 24,6 dias até ao fim 

de 2017, 23,1 dias até ao fim de 2018 e, em 

última instância, para 20 dias até ao fim de 

2020 prevendo-se uma consequente 

diminuição dos custos de inventário. Estas 

reduções impostas pela Nestlé Swiss são 

transversais a todas as Nestlé’s e pressupões 

um nível médio de serviço de 99,1%.  
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Além do descrito, a Nestlé tem mais 3 KPI’s 

essenciais para avaliar o desempenho global 

do departamento de planeamento da procura e 

abastecimento (DSP, Demand and Supply 

Planning): Demand Plan Accuracy (DSP), Bias, 

Case Fill Rate (CFR) e Stock Cover. 

No contexto do presente trabalho, o stock 

Cover é considerado o KPI mais relevante uma 

vez que é essencialmente usado como uma 

métrica para analisar eficientemente as 

políticas de stock cover. Estas políticas têm por 

base um valor mínimo e um máximo de stock 

cover para cada SKU (Stock Keeping Unit). De 

maneira a evitar situações de ruturas e excesso 

de stock, a quantidade ideal de stock é fixada 

entre estes dois valores mínimo e máximo e 

define-se como o intervalo de tempo medido 

em dias (mas que poderia ser medido em 

meses ou semanas) que os produtos acabados 

podem durar. 

A ferramenta atualmente usada pelos Supply 

Planners para definir as políticas de stock cover 

denomina-se “Unbundlor”. Esta ferramenta é 

proprietária da Nestlé, tendo sido desenvolvida 

no seio da empresa, e estendendo-se a sua 

utilização a nível internacional. Devido ao seu 

carácter confidencial, não existe informação 

detalhada sobre as suas características. Com 

base em resultados passados, é seguro 

assumir que esta ferramenta é muito útil e 

prática, uma vez que combina dados históricos 

com projeções sobre a procura, estabelecendo 

diversos parâmetros automaticamente. 

Contudo, o “Umbundlor” tende a sobrestimar as 

quantidades necessárias de inventário, 

levando a casos de excesso de stock. Estas 

situações são particularmente danosas para a 

Nestlé Portugal um vez que o espaço em 

armazém é limitado e que o excesso de stock 

pode implicar a necessidade de arrendar um 

armazém externo (3PL, Third Party Logistics), 

o que acarreta custos extraordinários. 

Depois do exposto, é importante compreender 

que os custos associados ao inventário só 

podem ser reduzidos até um certo ponto a partir 

do qual o nível de serviço fica comprometido. 

2. Objetivo 

O objetivo desta dissertação é diminuir o stock 

cover sem comprometer o nível de serviço 

através da optimização dos inputs recebidos 

pelo “Unbundler”, uma vez que esta recebe 

uma série de inputs de forma a definir as 

políticas de stock cover. 

Para propor melhorias é necessário analisar a 

influência dos inputs nos outputs, levando em 

consideração que estas melhorias não podem 

depender de uma diminuição do nível de 

serviço, que deve ser em todo o momento 

superior a 99,1%. 

O “Umbundlor” é uma ferramenta complexa e 

confidencial que, dado um conjunto de inputs, 

devolve um nível mínimo de stock que, quando 

combinado com o julgamento de um Demand 

Planner, resulta na definição de políticas de 

stock cover (valores mínimo e máximo). Uma 

vez que o propósito do presente estudo é 

reduzir o nível médio de inventário, o cenário 

ótimo desejado pelo DSP é que, ao alterar-se 

os dados de input da ferramenta, o stock cover 

mínimo seja reduzido, sem que se comprometa 

o nível de serviço. 

3. Revisão de Literatura  

3.1. Gestão de Inventário/Stock 

As empresas mantém inventário no seio da 

cadeia de abastecimento de forma a lidar com 

eventos imprevisíveis que possam ocorrer 

(Waters, 2004). Antes de proceder à explicação 

do que é a gestão de inventário, é importante 

perceber quais as diferenças entre inventário e 

stock, definições distintas muitas vezes usadas 

para referir o mesmo (Wild, 2002). 

Assim, inventário é uma lista de artigos que 

estão em stock, que é definido com a 

quantidade de bens armazenados num 

determinado local (seja um armazém, por 

exemplo). A gestão de inventário é então sobre 

especificar localizações, dimensionar e alocar 

os bens em stock de forma a assegurar que as 

atividades da cadeia de abastecimento nunca 

enfrentam situações de stock em falta, quer de 

bens, quer de abastecimento (Van Den Berg et 

al. 2011). 

Chu et al. (2008) enfatizou que “o objetivo da 

gestão de inventário é a de tomar decisões 

sobre o nível de inventário apropriado, Na 

prática, nem todos os inventários podem ser 

controlados com a mesma atenção” 

Waters, (2004) definiu a gestão de inventário 

como a “Função responsável por todas as 

decisões sobre stock numa organização. Esta 

toma decisões de políticas, atividades e 

procedimentos de maneiras a garantir a 

quantidade certa de cada artigo em stock em 

qualquer altura”.  



3 
 

Atualmente, todas as organizações competem 

em mercados globais, o que evidencia a 

importância de oferecer um nível de serviço 

elevado, mantendo a competitividade e 

rentabilidade. De acordo com (Zhaohui Zeng & 

Hayya, 1999) as duas funções mais 

importantes do inventário são: 

1. Providenciar apoio e inputs físicos à 

produção; 

2. Proteger a empresa de eventos imprevistos, 

como sejam discrepâncias entre a procura e 

produção ou erro humano. 

Além disto, manter artigos em stock é 

extremamente dispendioso e por essa razão, o 

inventário deveria ser gerido da maneira mais 

eficiente possível (Zhaohui Zeng & Hayya, 

1999). 

Adicionalmente, Simchi-Levi et al. (2000) 

identificam quatro razões principais para 

acumular stock ao longo da cadeia de 

abastecimento, sendo elas: 

1. Alterações inesperadas na procura; 

2. A presença de incerteza em diversas 

situações 

3. Lead times; 

4. Economias de escala providenciadas por 

empresas de transporte. 

Em cadeias de abastecimento de empresas de 

grande dimensão, o número de SKU’s 

mantidos em inventário pode facilmente atingir 

valores na ordem dos milhares. Assim, torna-

se evidente a impossibilidade de desenhar uma 

política de gestão de inventários para cada um 

dos SKU’s. Além disso, cada SKU carece de 

diferentes níveis de atenção por parte da 

empresa, uma vez que podem ter diferentes 

graus de importância para a atividade negocial 

(Chen et al. 2008). 

O aumento do número de SKU’s em inventário 

dificulta também o processo de controlo de 

inventário (Mohammaditabar et al. 2012). 

Por fim, deve referir-se a importância de gerir 

eficiente e eficazmente o inventário, uma vez 

que esta gestão irá em última instância 

desenvolver e reforçar as vantagens 

competitivas de cada empresa, especialmente 

no cenário de rápida globalização atual (Silver 

et al 1998). 

Uma organização deve manter um nível de 

inventário suficiente para o normal 

funcionamento das suas atividades, de forma a 

poder gerir variações imprevisíveis da procura 

e da oferta, explorar hipóteses de economias 

de escala ou variações dos preços, entre 

outros. O estudo levado a cabo por Pong & 

Mitchell (2012) indica que existe uma 

correlação positiva entre o desempenho 

financeiro e as melhorias na gestão de 

inventário de uma empresa. 

3.2. Stock Cover 

Uma vez que o propósito deste trabalho é 

desenhar propostas de melhorias na gestão do 

inventário que reduzam o stock cover da 

Nestlé, é pertinente perceber o que é stock 

cover e qual é a sua importância. Stock cover é 

uma medida de tempo que contabiliza a 

duração do inventário caso se mantenha a 

utilização atual (Materials Management, 2016). 

Wild (2002) definiu stock cover como “o tempo 

até o inventário existente acabar, mantendo-se 

a taxa de uso atual”. 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟 =
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠ã𝑜 𝑑𝑜 𝑢𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 
 × 365 

(1) 

O stock cover pode ser medido em dias (365), 

semanas (52) ou meses (12), dependendo do 

tipo de produto e empresa em causa. 

Atanasov et al., (2014) definiu stock cover 

como um KPI que calcula o número de dias de 

consumo previstos para os quais o stock atual 

duraria. Este indicador pretende apoiar as 

decisões quanto à priorização do 

reabastecimento de certos bens, indicando o 

momento de produção ou de encomenda de 

inventário. 

É, no entanto, pertinente referir que o stock 

cover deve ser usado no âmbito de analisar 

resultados e não como medida de controlo. 

Além de se revelar uma boa ferramenta de 

análise, o stock cover é também uma métrica 

crucial para medir o inventário total (Wild, 

2002). 

O objetivo principal do controlo de inventário no 

seio de uma empresa é o de investigar stocks 

de forma a chegar a um valor o mais apropriado 

possível. De acordo com Wild (2002), os 

principais fatores que influencia o stock cover 

são o lead time, a taxa média de procura, a   
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variabilidade da procura, a frequência dos 

fornecimentos, o tempo máximo permitido de 

entrega aos clientes, fiabilidade dos 

fornecedores, a criticidade de um artigo e a sua 

disponibilidade de outras possíveis fontes. 

Atanasov et al. (2014) identificou três diferentes 

abordagens para medir o stock coverage, 

expressando-se as mesmas através de 

diferentes indicadores de stock cover (StC): 

 (1) Baseado em dados históricos:  

StC(1) =  
Inventário actual

Média histórica mensal de vendas 
 

(2) 

(2) Baseado no plano de vendas: 

StC(2) =  
Inventário actual

Média mensal do plano de vendas
 

(3) 

(3) Baseado em planos de vendas 

revistos (último estimado): 

StC(3)

=  
Inventário actual

Última média mensal estimada das vendas
 

(4) 

StC(1) é a projeção do stock cover quando 

consideradas as vendas do passado de um 

certo produto. 

StC(2) é a projeção do stock cover quando 

consideradas as expetativas da empresa em 

relação às vendas futuras de um certo produto. 

StC(3) é a projeção do stock cover quando 

considerada a ultima estimativa de vendas; 

este é o indicador considerado como mais 

próximo do stock cover real. 

Todos estes indicadores estão sujeitos aos 

grandes desvios da frequência do planeamento 

e do lançamento de ordens de produção e 

procurement que afetam diretamente os custos 

e a competitividade das empresas (Atanasov et 

al., 2014). 

4. Seleção das Subcategorias Críticas 

Como mencionado anteriormente, o objetivo 

desta dissertação é o de reduzir o stock cover 

médio da Nestlé Portugal. Para proceder a esta 

redução, é importante selecionar os SKU’s 

mais relevantes dentro de cada unidade de 

negócio específica. Assim, dever-se-á 

proceder a uma análise dos dados sobre os 

artigos produzidos em 2016. Esta análise 

incluirá o stock cover médio e a quantidade de 

artigos em stock em cada PUM (Planning Unit 

Measure). Uma PUM é uma embalagem que 

contém uma série de SKU’s, com a mesma 

referência identificadora. Estas embalagens 

contêm sempre o mesmo número de SKU’s. O 

demand planner providenciou uma folha de 

Excel incluindo todos os artigos produzidos em 

2016. Este documento foi desenvolvido através 

do histórico de vendas e de stock, uma 

ferramenta muito usada pela Nestlé para 

análise de dados e que contém informações 

sobre: Nível de stock, vendas, stock cover 

calculado, stock cover projetado, valores 

mínimo e máximo e médio de stock cover, e 

média projetada do stock cover. 

O referido ficheiro continha informações 

relativas a 2619 artigos; devido ao elevado 

número de produtos, estes foram agregados 

em categorias, de acordo com a Figura 1.  

 
Figura 1 – Average Stock in 2016 in PUM 

Este gráfico foi obtido ao agrupar o stock médio 

das as PUM’s (relativo a 2016) em seis grande 

categorias. A figura indicia como se distribui o 

stock ao longo da cadeia de abastecimento da 

Nestlé pelas diferentes categorias. Cada uma 

delas tem objetivos específicos para cada ano 

em ternos de stock cover e a sua combinação 

deve alcançar um target previamente definido. 

A segunda parte desta análise aborda o stock 

cover real e compara-o com o stock cover 

target. Desta, foi possível concluir que: 

Conclusão 1: OOH é a menor unidade de 

negócio, com o menor número de paletes e 

com o valor de stock cover no target proposto; 

assim, os produtos desta unidade não serão 

analisados. 

Conclusão 2: A categoria de nutrição 

representa 17% do stock médio e está dentro 

do target para o stock cover; assim, os produtos 

desta unidade não serão analisados.  
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Conclusão 3: Bebidas, comida, CPW e Petcare 

são as categorias com mais problemas 

associados a níveis de stock. As bebidas e 

comida serão analisadas nas suas 

subcategorias de negócio e o CPW não será 

considerado, uma vez que para esta categoria, 

a Nestlé Portugal não estabelece valores target 

para o stock cover nas suas diferentes 

subcategorias. Ainda para Petcare, a razão 

pela qual os valores do stock cover são tão 

elevados é o facto dos produtos serem 

importados do Reino Unido e Estados Unidos 

tornando os lead times deste tipo de produtos 

muito longos e por tal, impulsionando o número 

de artigos em stock, uma vez que este número 

deverá ser mais elevado do que o esperado, de 

forma a poder lidar com alterações na procura. 

Consequentemente, como sugerido pela 

Nestlé, a categoria de Petcare não será 

analisada neste estudo, uma vez que é gerido 

por um departamento totalmente independente 

do DPS, levando a uma reduzida flexibilidade 

associada ao facto da localização das fábricas 

ser no estrangeiro. Portugal representa ainda 

uma categoria muito pequena. quando 

comparada com outros países, e existe pouca 

flexibilidade em relação aos tempos de trânsito 

dos produtos entre as mesmas e Portugal. 

4.1. Análise à Categoria Bebidas 

A Figura 2 retrata o gráfico do stock médio de 

cada PUM em 2016 para as subcategorias das 

Bebidas. 

 
Figura 2 – Stock médio das PUM: subcategorias 

de Bebidas, 2016 

Na próxima parte desta análise, são 

comparados os valores do stock cover real e do 

target stock cover, nos anos de 2016 e 2017, 

para todas as subcategorias das Bebidas. É 

possível concluir que “Dulce Gusto” e Bebidas 

Solúveis de Cereais atingiram valores 

superiores aos valores target definidos para 

ambos os anos, pelo que a análise futura 

incidirá nestas duas subcategorias.  

4.2. Análise à Categoria Comida 

A Figura 3 retrata o gráfico do stock médio de 

cada PUM em 2016 para as subcategorias da 

Comida. 

 Figura 3 – Stock médio das PUM: 

subcategorias de Comida, 2016 

Na próxima parte desta análise, são 

comparados os valores do stock cover real e do 

target stock cover, nos anos de 2016 e 2017, 

para todas as subcategorias das Comida. É 

possível concluir que Produtos à Base de 

Chocolate, Lacticínios e Cereais atingiram 

valores superiores aos valores target definidos 

para 2016, pelo que a análise futura incidirá 

nestas duas subcategorias.  

4.3. Conclusões acerca das Subcategorias 

Selecionadas 

Depois de analisadas toda as categorias da 

Nestlé Portugal, facilmente se conclui que as 

categorias que não alcançaram as expectativas 

propostas para os anos analisados foram 

Bebidas, Petcare, Comida e CPW. Petcare é 

uma unidade de negócio independente, pelo 

que não será considerada. Bebidas e Comida 

foram subdivididas em subcategorias de forma 

a melhor localizar a fonte dos problemas. CPW 

carece de targets em Portugal, pelo que a sua 

análise não foi considerada.  

Após a subdivisão de Bebidas em Comida em 

subcategorias, o desempenho de cada uma foi 

comparada com o target para ela definido. A 

partir desta análise, as seguintes subcategorias 

foram selecionadas: Lacticínios e Cereis, 

Produtos à Base de Chocolate, “Dolce Gusto” 

e Bebidas Solúveis de Cereais. 
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5. Como os inputs dados ao “Umbundler” 

afetam as Políticas de Inventário 

Nesta secção, será dado ênfase à relação 

entre os inputs dados ao “Umbundler” e os 

correspondentes outputs que se convertem em 

políticas de inventário, que serão discutidos de 

maneira a compreender qual o impacto que 

cada uma delas tem nos valores máximo e 

mínimo de stock. Estes são: 

1. Case Fill Rate (CFR): este indicador revela 

quão bem estão a ser satisfeitas as 

necessidades do consumidor e apresenta um 

valor de 99,1% por defeito, também conhecido 

com o nível de serviço. È importante notar que 

este valor é uma média de todos os procutos e 

evidentemente existem alguns cujo valor é 

superior e outros com um valor inferior à média. 

Um CFR maior implica um aumento no stock 

cover. 

2. Demand Plan Accuracy (DPA): este 

indicador avalia a precisão da procura prevista, 

comparada com a procura real. Esta 

informação é dada automaticamente pelo 

Sistema e aumenta imprecisão dos resultados, 

o que leva a um aumento do stock cover, de 

forma a alcançar os valores predeterminados 

de CFR. 

3. DPA ajustada: permite ao planner a 

oportunidade de sobrepor um novo valor de 

DPA, introduzindo um novo valor diferente do 

dado pelo sistema. 

4. Master Schedule Attainment (MSA): 

considerado como a métrica da eficiência do 

trabalho produzido pela fábrica, o que significa 

que é a percentagem de produção que foi feita 

de acordo com o calendário preestabelecido. 

Esta informação é dada automaticamente pelo 

Sistema semanalmente. Quanto maior o MSA, 

menor será o stock cover. 

5. MSA ajustado: permite ao planner a 

oportunidade de sobrepor um novo valor de 

MSA, introduzindo um novo valor diferente do 

dado pelo sistema. 

6. Production Stability Period: número de dias 

durante os quais uma ordem não pode ser 

alterada. Um maior valor implica menor 

flexibilidade, o que faz aumentar o stock cover. 

 

 7. QA Release Time: teste que assegura a 

qualidade; são legalmente obrigatórios e 

servem para que seja assegurado a 

inexistência de problemas nos produtos. Um 

menor QA Realease Time significa uma 

diminuição no stock cover. 

8. Minimum Lot Size: uma outra medida de 

flexibilidade, cujo aumento implica um aumento 

no stock level. 

9. Minimum and Maximum Transit Time: um 

parâmetro de extrema importância uma vez 

que tem um grande impacto no stock cover: 

quando este aumenta, também o stock cover 

aumenta. 

10. Early Shipment: este parâmetro permite 

que o QA Release Time seja absorvido pelo 

Transit Time, diminuindo significativamente o 

tempo entre a partida da fonte e a chegada a 

um DC (Distribution Center) por parte dos 

SKU’s. Esta diminuição tem um impacto 

positivo no stock cover, diminuindo-o, no 

entanto, existe o risco de um batch de SKU’s 

falhar nos testes de qualidade, o que implica o 

seu retorno à fonte e produção de um novo 

batch. 

De entre estes 10 parâmetros, ajustáveis de 

maneira a reduzir o stock cover, os mais 

relevantes são o CFR e o DPA, ambos 

combinados com o indicador Bias. 

Infelizmente, e de acordo com as informações 

providenciadas pela Nestlé, estes dois inputs já 

estão otimizados, pelo que não podem sofrer 

alterações. Ne entanto, são importantes para 

esta análise de forma a que se compreenda 

qual o seu impacto no stock cover. A razão pela 

qual estes três indicadores são os abordados 

na presente dissertação advém da 

complexidade associada aos restantes inputs, 

que limita a flexibilidade da sua melhoria. 

5.1 Conclusões acerca do “Unbundlor” 

A partir da descrição feita da ferramenta, é 

possível percecionar a complexidade deste 

processo, bem como a falta de flexibilidade das 

decisões do planner. No capítulo seguinte será 

feita uma análise ao CFR, DPA, Bias, e ainda 

uma otimização ao minimum lot size para cada 

um dos SKU’s selecionados. 
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6. Análise dos Dados 

Neste capítulo é feita uma análise ao CFR de 

forma a poder perceber qual o comportamento 

do stock cover perante aumentos acima dos 

99,1% preestabelecidos. O CFR é dado pela 

seguinte fórmula: 

𝐶𝐹𝑅 (%) =  
𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠 𝑎𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
× 100 

(5) 

 

Figura 4 – Relação entre o Stock Cover e o 

CFR 

A partir da análise da figura 4, é possível 

concluir que a relação entre o CFR e o stock 

cover é exponencial; isto implica que os custos 

para a Nestlé de melhorar o nível de serviço 

seriam muito superiores aos ganhos que viriam 

desse aumento. 

6.1 DPA, Bias e Minimum Lot Size 

Na secção 4.3 foram referidas as 

subcategorias selecionadas para análise: 

Lacticínios e Cereis, Produtos à Base de 

Chocolate, “Dolce Gusto” e Bebidas Solúveis 

de Cereais. 

Se melhorados, estes produtos sofreriam uma 

significativa melhoria em termos de stock 

cover. Na secção seguinte, será feita uma 

análise detalhada a cada um dos produtos de 

forma a encontrar possíveis propostas de 

melhorias do stock cover. De maneira a que se 

mantenha a confidencialidade previamente 

acordada com a empresa, os nomes dos 

produtos foram mudados. 

 

Antes de proceder à análise dos dados de cada 

subcategorias é imperativo relembrar como 

calcular os valores do DPA e do Bias. 

𝐷𝑃𝐴 = ( 1 −  
∑|𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎−𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙 |

∑ 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎
)   

(6) 

𝐵𝑖𝑎𝑠 = (
∑(𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎−𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙)

∑ 𝐷𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎
)         (7) 

O KPI Bias representa a diferença relativa que 

existe entre as previsões das vendas e as 

vendas reais, o que, combinado com o DPA, 

permite avaliar a qualidade do plano de 

procura. Esta combinação indica claramente se 

a previsão foi feita acima ou abaixo do valor 

real. 

Nas secções seguintes será feita um análise 

relacionada com o minimum lot size, que 

poderá ser uma área com possíveis propostas 

de melhoria. O “Umbundler” propõe um stock 

médio predeterminado de acordo com o 

número estabelecido para o minimum lot size. 

Além disso, cada SKU é agrupado em 

categorias: A se produzida todas as semanas; 

B se produzida a cada duas semanas; e 

finalmente C, se produzida a cada três 

semanas. Dado um SKU da categoria A com 

um certo stock médio, qual seria a melhoria no 

stock cover, se o minimum lot size fosse 

otimizado? A resposta a esta questão é a base 

desta análise: identificando a número de dias 

poupados por esta otimização, seria possível 

desafiar a fábrica a reduzir o minimum lot size 

com base neste trabalho. 

6.1.1 Análise às Bebidas Solúveis de 

Cereais  

Para esta subcategoria, foram analisados um 

total de seis SKU’s em termos dos seus DPA e 

Bias durante 2016 e 2017 e em termos de 

possíveis melhorias referentes ao minimum lot 

size. Esta subcategoria é produzida na Fábrica 

de Avanca, com instalações muito antigas e 

pouco flexíveis que levam a um minimum lot 

size de 1000 PUM’s. 

Com base nesta análise é possível constatar 

que a SKU 1 pode ser melhorada, reduzindo o 

minimum lot size de 5000 para 4000 PUM’s, 

que reduziria o stock cover de 48,9 pata 41,6 

(uma melhoria de 7,3 dias). Contudo, este SKU 

tem propostas de melhoria que poderiam levar 

a um a maior redução do stock cover, mas os 

dias entre produção iriam decrescer ainda 

mais.  
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Neste caso, os dias entre produção são 17 

dias; a sugestão mais próxima desta frequência 

é a sugestão 3, com uma frequência de 14 dias. 

A possibilidade de reduzir este indicador ainda 

mias deve ser estudada em detalhe pelo DSP 

da Fábrica de Avanca. 

No caso do SKU 2 existe também uma 

proposta de melhoria: reduzir o minimum lot 

size de 4000 para 3000 PUM’s, o que implicaria 

uma redução de 4,7 dias no stock cover, de 

31,6 pra 26,9. 

Para o SKU 3 não existem propostas, tendo-se 

concluído que este já se encontra otimizado. 

Para o caso do SKU 4, existem duas possíveis 

sugestões de melhorias: reduzir o minimum lot 

size para 5000 ou 4000 PUM’s, contudo a 

redução entre estes dois valores não refletiria 

uma melhoria no stock cover, que 

permaneceria no valor de 23,2 dias. Uma vez 

que é o propósito deste trabalho reduzir o valor 

do stock cover, não há necessidade de reduzir 

o valor para 4000, fixando-se o mesmo nos 

5000 PUM’s. 

O SKU 5 pode ser melhorado através da 

redução do valor do minimum lot size de 10000 

para 9000 PUM’s, o que levaria a uma 

diminuição de 2,9 dias no stock cover, de 23,3 

para 20,4. Contudo, este SKU tem outras duas 

propostas para melhorias que poderias reduzir 

mais o valor do stock cover, que implicariam 

uma redução entre os tempos de produção de 

4 para 4 dias. Apensar de ser apenas um dia 

de diferença, este pode ser muito significativo 

para a produção da fábrica, pelo que deve ser 

estudado em maior detalhe pelo DPS da 

fábrica de Avanca. 

Para o SKU 6 não existem propostas, tendo-se 

concluído que este já se encontra otimizado. 

Quando implementadas as sugestões dadas 

para os SKU’s 1,2,4 e 5 no “Umbundler”, este 

estimou que o stock cover para toda a 

subcategoria veria uma melhoria para 23,9 

dias, em oposição ao stock cover real de 24,4 

dias. 

6.1.2 Análise à “Dulce Gusto”  

Para esta subcategoria, foram analisados um 

total de quatro SKU’s em termos dos seus DPA 

e Bias durante 2016 e 2017 e em termos de 

possíveis melhorias referentes ao minimum lot 

size. Esta subcategoria é produzida na Fábrica 

de Girona, em Espanha, mais recente e flexível 

que a fábrica de Avanca, pelo que o minimum 

lot size pode assumir valores múltiplo de 100. 

A partir desta análise é possível concluir que o 

SKU 7 pode ser melhorado através de uma 

redução no minimum lot size de 3300 para 

3200 PUM’s, o que levaria a um corte de 2,2 

dias nos 34,86 atuais para 32,63. 

O SKU 8 pode ser melhorado também através 

da redução do minimum lot size de 3800 para 

3700 PUM’s, dando origem a uma redução de 

1,5 dias de 36,7 para 35,3. Contudo, este SKU 

tem outra proposta para melhoria que poderias 

reduzir mais o valor do stock cover, que 

implicariam uma redução entre os tempos de 

produção de 13 para 8 dias, num total de 5 dias, 

que poderá ter grandes consequências para o 

processo de produção e por tal deve ser 

estudado em maior detalhe pelo DPS da 

fábrica de Girona. 

Para o SKU 9 não existem propostas, tendo-se 

concluído que este já se encontra otimizado. 

No caso do SKU 10 existe uma sugestão no 

sentido de reduzir o minimum lot size de 2000 

para 1900 PUM’s o que implicaria uma 

diminuição de 32,68 dias para 30,63, num total 

de 2,05 dias. 

Quando implementadas as sugestões dadas 

para os SKU’s 7, 8 e 10 no “Umbundler”, este 

estimou que o stock cover para toda a 

subcategoria veria uma melhoria para 20,8 

dias, em oposição ao stock cover real de 21,3 

dias. 

6.1.3 Análise aos Produtos à Base de 

Chocolate 

Para esta subcategoria, foram analisados um 

total de três SKU’s em termos dos seus DPA e 

Bias durante 2016 e 2017 e em termos de 

possíveis melhorias referentes ao minimum lot 

size. Esta subcategoria é produzida na Fábrica 

de Avanca, cujas condições de fabrico foram 

previamente apresentadas. 

A partir desta análise é possível concluir que o 

SKU 11 pode ser melhorado através de uma 

redução no minimum lot size de 4000 para 

3000 PUM’s, o que levaria a um corte de 1,8 

dias nos 27,9 atuais para 26,1. 

Para os SKU’s 12 e 13 não existem propostas, 

tendo-se concluído que este já se encontra 

otimizado.  
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Quando implementadas as sugestões dadas 

para o SKU’s 11 no “Umbundler”, este estimou 

que o stock cover para toda a subcategoria 

veria uma melhoria para 27,1 dias, em 

oposição ao stock cover real de 27,4 dias. 

6.1.4 Análise aos Lacticínios e Cereais  

Para esta subcategoria, foram analisados um 

total de sete SKU’s em termos dos seus DPA e 

Bias durante 2016 e 2017 e em termos de 

possíveis melhorias referentes ao minimum lot 

size. Esta subcategoria é produzida na Fábrica 

de Avanca, cujas condições de fabrico foram 

previamente apresentadas. 

A partir desta análise é possível concluir que o 

SKU 14 pode ser melhorado através de uma 

redução no minimum lot size de 4000 para 

3000 PUM’s, o que levaria à recução dos atuais 

29,4 para 34,6, num total de 4,8 dias.  

O SKU 15 pode também ser melhorado através 

da redução do minimum lot size de 10000 para 

9000 PUM’s, dando origem a uma redução de 

1,8 dias no stock cover. 

Para os SKU’s 16, 17, 18 e 20 não existem 

propostas, tendo-se concluído que este já se 

encontra otimizado. 

Por fim, para o SKU 19 existe uma 

possibilidade de melhoria do Minimum Lot Size 

de 4000 para 3000 PUM’s levando a uma 

diminuição de 0,3 dias no stock cover, de 53,4 

para 53,1 

Quando implementadas as sugestões dadas 

para os SKU’s 14, 15 e 19 no “Umbundler”, este 

estimou que o stock cover para toda a 

subcategoria veria uma melhoria para 31,3 

dias, em oposição ao stock cover real de 30,7 

dias. 

7. Conclusões 

Esta dissertação pretende melhorar o valor do 

stock cover da Nestlé Portugal. De maneira a 

atingir este objetivo, foi inicialmente feito um 

estudo acerca da cadeia de abastecimento da 

Nestlé, para que fosse conhecido todo o 

processo de planeamento da oferta e da 

procura e como funciona a entrega dos artigos. 

Este estudo descreve as operações da Nestlé 

Portugal em termos logísticos, de portefólio de 

produtos e da organização do Demand and 

Supply Depatment. O principal foco do trabalho 

foi nas actividades de gestão de inventário, 

especialmente sobre a otimização do 

parâmetro stokc cover através do uso da 

ferramenta “Umbundler” e os respetivos KPI’s 

que influenciam os valores devolvidos pela 

mesma. 

Foi de seguida feito um levantamento 

bibliográfico sobre matérias como logística, 

gestão de cadeias de abastecimento, stocks e 

gestão de inventários e qual a importância de 

cada um destes no mercado atual. Este estudo 

foi de extrema importância uma vez que serve 

de base teórica que suporta toda a análise aos 

dados. 

Foram feitos dois tipos de análises aos dados 

provenientes da Nestlé: em primeiro lugar 

selecionaram-se as subcategorias que mais se 

distanciavam do valor target referente ao stock 

cover para o ano de 2016, que foram: 

Lacticínios e Cereis, Produtos à Base de 

Chocolate, “Dolce Gusto” e Bebidas Solúveis 

de Cereais; por fim cada subcategoria foi 

analisada individualmente estudando-se a 

possibilidade de reduzir o minimum lot size de 

alguns SKU’s e confirmando as sugestões no 

“Umbundler”. 

Esta última análise foi acompanhada por um 

estudo ao DPA e ao Bias, cuja importância 

advém do conhecimento adquirido sobre o 

comportamento do stock e vendas para cada 

produto individual. Muitos dos produtos em 

estudo apresentaram problemas relacionados 

com estes dois indicadores; com o DPA a 

apresentar valores médios de 80% não haverá 

problema, desde que o Bias varie entre valores 

positivos e negativos. Por outro lado, se o valor 

do Bias for sempre positivo, isto significa que 

as vendas não atingiram o valor expectável 

pelo que houve acumulação de stock com 

custos associados. Se o valor do Bias for por 

sempre negative, isto significa que as vendas 

reais superaram as previsões, pelo que existe 

rutura de stock, o que acarreta custos para a 

empresa através da diminuição do nível de 

serviço. Assim, os Demand Planners dever ser 

extremamente cuidadosos ao lidar com 

situações em que a previsão é reiteradamente 

superior ou reiteradamente inferior ao 

esperado. 

A análise feita permitiu concluir que existem 

diversas possíveis propostas de melhorais para 

onze dos vinte SKU’s analisados. Algumas 

destas melhorais revelam um impacto 

significativo nos tempos de stock cover, porém   
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em alguns deles as reduções nos tempos são 

pouco importantes, havendo quatro dos onze 

SKU’s que poderiam ver reduções nos seus 

minimum lot size ainda maiores, o que depende 

exclusivamente da capacidade da fábrica 

diminuir a frequência de produção, ou não. 

De entre as sugestões apresentadas em todas 

as subcategorias, foi possível melhorar sempre 

o stock cover geral das mesmas: de 24,4 para 

23,9 para as Bebidas Solúveis de Cereais; na 

“Dolce Gusto” de 21,3 para 20,8; de nos 

Produtos à Base de Chocolate; de 27,4 para 

27,1 dias; e por último, de 31,3 para 30,7 dias, 

respeitantes aos Lacticínios e Cereais. Todas 

estas categorias viram o stock cover reduzido, 

mas em nenhum caso este conseguiu atingir os 

níveis target desejados para o ano de 2017, 

provavelmente porque esta estimativa foi feita 

em Outubro e, naturalmente, o stock real 

poderia ser melhor no fim do ano. 

Em relação à ferramenta usada, o 

“Umbundler”, existe uma sugestão que poderá 

melhora o desempenho geral da mesma. Este 

apena incorpora o DPA, que é um bom 

indicador para avaliar a precisão do plano de 

procura, mas que não distingue estimativas 

acima e abaixo do real; isto revela-se um 

problema na medida em que a ferramenta se 

tona insensível à diferença evidente entre estes 

dois casos, criando propostas com stocks mais 

elevados. Uma possível solução para esta 

situação seria utilizar o indicador Bias 

combinados com o DPA dento da própria 

ferramenta o que levaria a propostas de valores 

para os stocks mais próximas do real. 

É importante mencionar também algumas das 

dificuldades encontradas ao longo da 

realização do presente trabalho, sendo estas: a 

complexidade e dimensão dos dados para 

tratamento; os ficheiros do “Umbundler” 

usados, que dificultaram imensamente a 

extração de informação; também o facto do 

âmbito desta dissertação ter sito apenas 

definido perto da sua entrega devido à falta de 

outras possibilidades de escolhas nos inputs a 

tratar e estudar na ferramenta; por fim, houve 

também grandes dificuldades relacionadas 

com a estruturação e redação do documentos, 

de forma a conseguir que o leitor ganhasse 

total perceção da informação, metodologia, 

análise e conclusões. 
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