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CAPÍTULO 1 

 

    Conteúdos: 

• Enquadramento 

• Objectivos da Dissertação 

• Metodologia da Pesquisa 

• Estrutura da Dissertação 
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Capítulo 1 

______________________________________________________________ 
 

1.1 – Enquadramento 
 

Esta dissertação pretende analisar, os diversos modelos e técnicas que as 

empresas têm vindo a adoptar como forma de se manterem competitivas no meio 

empresarial actual. 
 

A primeira metade do século XX, é caracterizada pelo aparecimento de novas 

estratégias e organizações. Na origem destas novas lógicas produtivas e 

organizacionais, estão as limitações impostas pela dominância da doutrina da 

administração científica do trabalho (Frederick Taylor), e da estrutura 

organizacional (Henry Fayol e Max Weber), cujo objectivo visava conseguir uma 

cada vez maior eficiência produtiva. (Azevedo, Américo, 1999) 
 

Na segunda metade do século XX, mais particularmente “nos anos 50 e 60, em 

que o ênfase da competitividade se centrava nos custos de produção, passou-se 

para uma fase em que a saturação do mercado conduziu a uma inflexão para as 

questões de marketing e, posteriormente para factores como qualidade e 

fiabilidade dos produtos.” (Azevedo, Américo, 1999). 
 

A década de 90 é caracterizada por uma nova mudança no panorama 

organizacional e produtivo, a vantagem competitiva assenta na ideia da resposta 

rápida às solicitações do mercado, mais concretamente aos clientes. Esta 

mudança leva ao aparecimento de novos conceitos como: ”Supply Chain 

Management, Lean Production, World Class Manufacturing e Agile Manufacturing” 

(Jagdev e Browne, apud Azevedo, Américo,1999) 
 

O actual meio organizacional e produtivo é caracterizado por uma concorrência 

mais acérrima, por um ciclo de vida de produtos/serviços e tecnologias menores, 

por uma maior exigência dos clientes na obtenção do bem/serviço no mais curto 

espaço de tempo e mais personalizado. Os actuais clientes querem ser detentores 

de um produto/serviço que seja único, que reflicta a sua personalidade. 
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Um dos actuais desafios enfrentados pelas empresas é conseguirem responder de 

forma eficaz e eficiente à volatilidade da procura, tentando minimizar a existência 

de stocks, quer estes sejam de matérias-primas, produtos em vias de fabrico ou 

produto final, ao mesmo tempo que prestam um serviço ao cliente no mais curto 

espaço de tempo e de acordo com os requisitos solicitados. 
 

No contexto actual, para que as empresas consigam subsistir e serem 

competitivas, é necessário que se procure eliminar todas as formas de 

desperdício criadas ao longo da cadeia de abastecimento, todas as operações que 

não acrescentem valor ao produto/serviço final. É necessário eliminar todos os 

elementos que criam entropia ao sistema levando a que este esteja sujeito a 

aumentos de custos, a lead times mais longos, a perdas de tempo, a uma oferta 

menos eficaz e eficiente dos seus bens/serviços. 
 

O cliente actual tornou-se mais exigente, querendo obter 

produtos/serviços personalizados, levando a que houvesse uma mudança na 

estratégia implementada, passando esta de uma estratégia Push para uma 

estratégia Pull.  
 

O desenvolvimento dos mercados, tornando-os num mercado global e 

competitivo, veio colocar nova ênfase na forma como as empresas se relacionam 

entre si. A competição como empresas independentes deixa de fazer sentido, as 

relações de win-loser são substituídas por relações de win-win, possibilitando 

maximizar o valor para o consumidor. 
 

Durante os anos 80, muitas empresas reestruturaram a sua capacidade 

produtiva, tentando dar resposta à globalização do mercado e consequente 

aumento da competição. Assim, nos anos 90 a estrutura produtiva é 

caracterizada por uma produção lean e flexível, em oposição a uma produção 

pesada e robusta tão característica da década de 70. Para muitas empresas, a 

chave do seu sucesso centrou-se na focalização das suas competências core ou 

em actividades estratégias importantes, subcontratando as restantes. (Dornier et 

al, 1998, Christopher, 1998) 
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Através da tabela seguinte poder-se-á visualizar os contrastes existentes entre a 

abordagem tradicional e a abordagem “fornecedores - parceiros” baseada no 

modelo japonês. 
 

Abordagem Tradicional Abordagem “Fornecedores - 
Parceiros” 

(Modelo Japonês) 
 

* Ênfase no preço 
 

* Multi-critério 
 

* Contratos de curto-prazo 
 

* Contratos de longo-prazo 
 

* Muitos fornecedores 
 

* Poucos fornecedores e seleccionados 
 

* Melhoramentos espaçados 
 

* Melhoramentos contínuos 
 

* Benefícios dos melhoramentos 

partilhados por poucos 

 

* Benefícios dos melhoramentos 

partilhados mais equitativamente 
 

* Correcção de problemas é da 

responsabilidade dos fornecedores 

 

* Problemas são resolvidos 

conjuntamente entre fornecedores e 

clientes 
 

* Não existe partilha de informação 
 

* Informação é partilhada entre todos 
 

     Tabela 1: Abordagem Tradicional versus Abordagem “Fornecedores -  

Parceiros”(Dornier et al, 1998) 
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1.2 – Objectivos da Dissertação 
 

Esta dissertação tem como objectivo a análise de um caso de estudo, num 

contexto de Lean Manufacturing em que a empresa procedeu à reestruturação 

das suas linhas produtivas (estratégia Push versus estratégia Pull) por forma a 

ser mais competitiva no mercado actual, e a responder de forma mais eficiente e 

eficaz ao cliente. 
 

Lean Manufacturing, também conhecido como Lean Production é o nome dado no 

Ocidente ao Sistema Toyota de Produção, desenvolvido por Eiiji Toyoda e Taiichi 

Ohno. Segundo os autores Womack et al (1991), que ajudaram a popularizar o 

conceito no Ocidente, Lean Manufacturing é uma nova abordagem segundo a 

qual existe uma melhor forma de organizar e gerir os relacionamentos da 

empresa com os seus clientes e fornecedores, desenvolvimento de 

produtos/serviços e operações de produção. Nesta abordagem, tenta-se produzir 

mais com menos, ou seja, empregar o menor esforço humano no desempenho 

das funções, menor área produtiva, menos equipamentos, menores inventários, 

entre outros. 
 

A utilização de uma produção lean por parte das empresas, leva a que estas 

adoptem uma filosofia de minimização do desperdício, procurando alcançar a 

perfeição dos seus produtos/serviços, investindo no trabalho em equipa, na 

comunicação, no uso eficiente de recursos, criatividade e melhoramentos 

contínuos. 
 

Para que este tipo de produção seja um sucesso, é necessário existir o 

envolvimento não só de todos os colaboradores como dos fornecedores. O 

principal objectivo das empresas que adoptam este tipo de produção é a 

perfeição, não existindo stocks, nem peças rejeitadas, apenas actividades que 

acrescentem valor aos produtos/serviços. 
 

Como já referido uma integração eficiente entre fornecedores, produtores, 

intermediários e clientes são os elementos fundamentais para uma eficiente e 

eficaz cadeia de abastecimento baseada na produção por encomenda. 
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O desafio para esta integração é conseguir coordenar as várias actividades ao 

longo da cadeia, permitindo melhorar a performance através da redução de 

custos, aumento da qualidade de serviço, redução do Bullwhip Effect e melhor 

utilização dos recursos. 
 

Muitas empresas utilizam estratégias de produção push e/ou pull na definição da 

sua cadeia de abastecimento. Numa cadeia de abastecimento baseado numa 

estratégia push (make–to–stock), a produção e a distribuição são decididas com 

base em previsões de encomenda dos consumidores. Esta estratégia tem como 

consequência o facto de as empresas não conseguirem ser reactivas a mudanças 

operadas no mercado, e muitas vezes se verem confrontadas com um stock 

obsoleto devido às alterações no comportamento dos consumidores. Outro dos 

factores visíveis neste tipo de estratégia, são as encomendas desproporcionais 

que causam o Bullwhip Effect, levando a que a empresa tenha um stock de 

segurança excessivo, vários modelos de determinado produto e uma produção 

obsoleta. Neste tipo de estratégia, os custos de transporte, inventário e produção 

são elevados devido às constantes mudanças na procura. (Simchi-Levi et al, 

2003) 
 

Numa estratégia baseada numa estratégia Pull (make–to–order), a produção e a 

distribuição são delineadas com base em encomendas reais por parte dos 

consumidores. Neste tipo de estratégia, a empresa responde a encomendas 

específicas do consumidor, não detendo qualquer tipo de stock. Para que isto 

possa acontecer é necessário existirem mecanismos eficientes de divulgação da 

informação, que permitam que esta se propague por toda a cadeia. (Simchi-Levi 

et al, 2003) 
 

Poder-se-á considerar a estratégia Pull como atractiva, devido a factores como: 

previsões mais reais sobre encomendas levam à diminuição do lead-time, lead-

times menores por sua vez contribuem para a diminuição de stock nos 

distribuidores. A diminuição de stocks verifica-se não só nos distribuidores, 

como nos produtores. Conclui -se, que neste tipo de estratégia, se verifica uma 

redução significativa dos níveis de stocks e dos custos comparativamente com a 

estratégia Push. 
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Apesar das vantagens já apresentadas, convém mencionar algumas limitações 

presentes nesta estratégia. Assim, quando se está perante lead-times longos, 

torna-se impraticável reagir à mudança, além de que se torna mais difícil 

conseguir economias de escala, quer de produção, quer de transporte, uma vez 

que não há um planeamento a longo prazo. (Simchi-Levi et al, 2003) 

 

1.3 – Metodologia da Pesquisa 

 

A metodologia da pesquisa utilizada nesta dissertação assenta em duas fases, a 

primeira em que se procede à revisão bibliográfica dos trabalhos desenvolvidos 

na área em estudo e, a segunda em que se procede à análise de um caso de 

estudo. 
 

Na elaboração da dissertação optou-se pela utilização dos métodos descritivo e 

compreensivo. Sendo o primeiro utilizado para caracterizar o estado de arte do 

objecto de investigação, e o segundo para compreender o objecto de estudo, num 

contexto real, sendo para isso analisado um estudo de caso. 

 

1.4.– Estrutura da Dissertação 

 

Este trabalho encontra-se estruturado em 5 capítulos. No presente capítulo, é 

realizado um enquadramento do tema em análise e referem-se os principais 

objectivos a serem alcançados. 
 

No capítulo seguinte, é abordada a filosofia Lean e a sua implementação no meio 

empresarial. A adopção de Lean Production requer a conjugação de esforços com 

vista à redução do desperdício quer este seja ao nível dos materiais, trabalho ou 

capacidade dos processos. Atendendo à importância da Cadeia de Valor (Value 

Stream), este princípio é analisado mais aprofundadamente.  
 

No terceiro capítulo é abordada a temática da Cadeia de Abastecimento, 

analisando-se as principais tendências da gestão da cadeia, as suas estratégias, 

os objectivos a alcançar com a sua implementação, a performance e o 
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Benchmarking. Inserido na secção do Benchmarking, faz-se referências aos 

modelos SCOR, desenvolvido pela Supply-Chain Council e ao Balanced Scorecard 

no que se refere à ligação entre a gestão da Cadeia de Abastecimento e as 

perspectivas do modelo. É ainda analisado a importância de coordenação das 

actividades ao longo da cadeia, identificando-se as causas e consequências da 

falta de coordenação (Bullwhip Effect). 
 

Ainda no terceiro capítulo, são analisadas as estratégias Push e Pull, assim como 

a localização da fronteira de separação entre estas duas estratégias. É realizada 

uma sucinta apresentação do conceito Postponement (não aplicável ao estudo de 

caso). Este capítulo fica concluído com a abordagem das estratégias Just in Time 

e Vendor Managed Inventory, apresentando as suas vantagens e custos. 
 

A apresentação do caso de estudo é efectuada no capítulo quarto. Esta 

apresentação, é realizada num contexto de Lean Manufacturing, com especial 

ênfase na Cadeia de Valor (Value Stream). A empresa Vulcano, procedeu à 

reestruturação das linhas produtivas, passando de uma estratégia Push para 

uma estratégia Pull, por forma a ser mais competitiva no mercado actual. 
 

No último capítulo, quinto capítulo são apresentadas as conclusões deste 

trabalho. 
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Capítulo 2 

 

2.1 – Produção Tradicional versus Produção Lean 
 

Como já referido no capítulo anterior, com a revolução industrial e a 

mecanização da produção, passou-se de uma produção artesanal, em que o 

ritmo de trabalho é ditado pelo movimento da linha, um volume de produção 

baixo e a utilização de máquinas universais, para uma produção em massa, com 

uma completa intercambialidade e facilidade de ajuste entre os diversos 

componentes do produto. Como expoente dessa época, poder-se-á referir Henry 

Ford que conseguiu oferecer um automóvel de baixo custo, produzido numa 

escala de milhares de unidades. (Womack e Jones, 2003 e Panizzolo, 1998) 
 

Este tipo de produção apresenta como vantagem a diminuição dos custos e 

aumento da produtividade, descurando contudo a qualidade e a variedade dos 

produtos, para além da não participação dos trabalhadores quanto a melhorias a 

serem aplicadas nos trabalhos que estão a executar. Como exemplo destas 

desvantagens, poder-se-á relembrar a famosa frase de Henry Ford “ todas as 

pessoas podem ter o carro que desejam, desde que esse seja o modelo T na cor 

preta”. (Womack et al, 1991) 
 

Foi durante os anos 50, num esforço Pós Guerra por parte dos japoneses para o 

desenvolvimento do sistema de produção automobilística, que o conceito Lean 

Production ou Sistema Toyota de Produção foi introduzido. 
 

Segundo Womack et al (1991), Lean Production pode ser considerado como uma 

estratégia antípoda à produção em massa, uma vez que esta estratégia considera 

a participação do trabalhador na procura de melhorias sucessivas, possuindo a 

organização um trabalho fortemente formalizado e padronizado, desenhado para 

apoiar a inovação e a aprendizagem. 
 

Lean production tem a sua origem na tentativa de adaptação da produção em 

massa praticada nos Estados Unidos da América, às condições socioeconómicas 

vividas no Japão do Pós Guerra. Esta produção é descrita como sendo diferente 
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da produção em massa, uma vez que utiliza menos recursos “(….) metade do 

esforço humano na fábrica, metade do espaço para produção, metade do 

investimento em ferramentas, metade do esforço em engenharia para 

desenvolvimento de um produto em metade do tempo. Também requer menos 

inventários nos locais de produção, resultando em menos defeitos e produzindo 

uma maior variedade de produtos”. (Womack et al, 1991) 
 

Poder-se-á referir, que a implementação de uma produção lean requer a 

conjugação de esforços com vista à redução do desperdício (muda), quer seja ao 

nível dos materiais, quer seja do trabalho ou capacidade do processo. 
 

Segundo os autores Katayma e Bennet (1999), a implementação da filosofia Lean 

Production por parte de empresa, tem como objectivo principal a adopção de uma 

estratégia com vista à redução de custos e ao aumento da quota de mercado. 

Para que a empresa consiga alcançar esses objectivos, será necessário oferecer 

aos seus consumidores uma ampla linha de produtos, com prazos de entrega 

reduzidos e preços competitivos. A produção lean dever-se-á caracterizar por 

manter stocks reduzidos em todas as fases do processo produtivo, estabelecendo 

uma relação duradoura de just in time com os fornecedores, levando-os a 

participar no projecto de produção de um novo produto. 
 

Por outras palavras, poder-se-á referir que a gestão lean é caracterizada pela 

forma eficaz e eficiente de como a empresa opera no meio organizacional em que 

se encontra inserida, atendendo à minimização dos custos e a eliminação de 

todos os desperdícios associados a essa mesma produção. (Henderson e Larco, 

1999) 
 

Nos quadros que a seguir são apresentados poder-se-á de forma sintética 

comparar a produção tradicional com a produção lean, quanto às características 

gerais dos dois tipos de produção e quanto aos métodos produtivos. 
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Produção Tradicional 

 

 
Produção Lean 

 
 
Estratégia 
da empresa 

 
Produção focalizada nas 
economias de escala. 
Produção padronizada 
 

 
Complexidade de produtos por 
forma a conseguir satisfazer as 
necessidades dos clientes 

 
Satisfação 
do cliente 

 
Produção com base no 
definido pelo engenheiros e 
em larga escala 

 
Produção de acordo com os 
pedidos do cliente, com zero 
defeitos e na quantidade e no 
tempo requerido pelo cliente 
 

 
Organização 

 
Estrutura hierárquica onde 
se encoraja o seguinte de 
ordens, mas que tende a 
dissuadir o fluxo de 
informação pelos vários 
departamentos, levando a 
que as anomalias 
detectadas, quer nos 
produtos, quer nos 
equipamentos não sejam 
difundidas pela organização 
 

 
Estrutura horizontal, onde se 
encoraja a iniciativa e o fluxo de 
informação, levando a que os 
produtos defeituosos, as 
anomalias nos equipamentos e as 
deficiências organizacionais sejam 
assinaladas por forma a serem 
resolvidas o mais rápido possível 

 
Relações 
externas 

 
Baseadas no preço 

 
Baseadas em relações de longo 
prazo 
 

 
Gestão da 
informação 

 
Fraca informação baseada 
em relatórios abstractos 

 
Informação baseada nos sistemas 
de controlo visual, mantidos por 
todos os colaboradores da 
empresa 
 

 
Cultura 

 
Tem por base a fidelidade e 
obediência. Subcultura de 
disputa laboral e alienação 

 
Cultura homogénea e harmoniosa 
baseada no desenvolvimento 
profissional e cultural dos 
colaboradores 
 

 
Produção 

 
Grandes e complexos 
equipamentos, grandes 
volumes de produção, 
quantidade elevada de 
stocks 

 
Máquinas adaptadas aos 
operadores, polivalência dos 
colaboradores, redução dos níveis 
de stocks, estes devem ser 
praticamente inexistentes, 
produção de acordo com o pedido 
do cliente 
 

 

Tabela 2: Características gerais da produção tradicional e da produção lean 

(Adaptado de www.mamtc.com/lean) 
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Produção Tradicional 

 

 
Produção Lean 

 
 
Planeamento 
e ciclo da 
produção  

 
Com base em previsões. 
Produto é “empurrado” 
(pushed) ao longo do 
processo produtivo. 
Semanas/Meses 

 
Com base nas encomendas 
colocadas pelo cliente. O produto 
é “puxado” (pulled) ao longo do 
processo produtivo. 
Horas/Dias 
 

 
Produtos 
acabados 

 
Produzidos para repor os 
stocks 

 
Produzidos para entrega imediata 
 

 
Quantidades 
produzidas 

 
Elevadas quantidades 
produzidas, assim como 
elevadas quantidades de 
produtos em vias de fabrico 
entre as diferentes 
operações produtivas 
 

 
Pequenas quantidades 
produzidas, não existindo 
produtos em vias de fabrico 
estacionados entre as diferentes 
etapas produtivas 

 
Qualidade 

 
Produtos são analisados 
periodicamente por 
amostragem 

 
Qualidade é verificada em cada 
etapa produtiva, com vista a 
existirem zero defeitos 
 

 
Distribuição 
e poder dos 
colaboradores 

 
Um colaborador por 
máquina, sendo a sua 
autonomia diminuta, 
limitando-se a cumprir 
ordens do superior 
hierárquico 
 

 
Colaborador polivalente, com 
responsabilidades na 
identificação e implementação de 
melhorias contínuas no processo 

 
Flexibilidade 
na mudança 
de produção 

 
Baixa, sendo os tempos de 
setup elevados  

 
Alta, tempos de setup reduzidos 

 
Custos de 
Produção 

 
Altos e difíceis de controlar 

 
Estáveis com tendência a 
diminuírem sob o controlo que é 
efectuado durante todo o 
processo 
 

 

Tabela 3: Métodos produtivos da produção tradicional e da produção lean 

(Adaptado de www.mamtc.com/lean) 
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2.2 – Abordagens à Produção Lean  
 

 Monden 

Monden (1984), afirma que o grande promotor e impulsionador do Sistema 

Toyota de Produção foi Taiichi Ohno, antigo vice-presidente da Toyota Motor 

Corporation. 
 

O Sistema Toyota de Produção, tem o seu enfoque na redução de custos através 

da eliminação sistemática de qualquer elemento que seja desnecessário à 

produção, isto é, a produção deve ser realizada tendo em consideração as 

quantidades necessárias e os prazos de entrega, eliminando-se os stocks de 

produtos em vias de fabrico, de produto acabado e as etapas que não 

acrescentam qualquer valor ao produto. 
 

Ohno (1997) afirma que “os clientes não estão dispostos a pagar pela ineficiência 

dos produtores”, não estão dispostos a que os custos do produto reflictam a 

existência de operações no processo produtivo que não acrescentam qualquer 

tipo de valor, mas que consomem recursos. 
 

Para o autor (Monden, 1984), sendo a redução de custos o principal objectivo, 

dever-se-á ainda ter em consideração os seguintes princípios a serem 

alcançados: 
 

• Controlo da quantidade: a empresa deve ter capacidade de se adaptar às 

flutuações do mercado no que se refere às quantidades encomendadas, 

como ao tipo de produto, evitando desta forma acumular stocks que 

podem vir a tornarem-se obsoletos; 
 

• Qualidade assegurada: apenas os produtos que não apresentem defeitos 

são encaminhados para as fases seguintes de produção, evitando–se desta 

forma paragens no sistema produtivo devido a defeitos encontrados nos 

produtos e  
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• Respeito para com os colaboradores: devem ser consideradas as opiniões 

dos colaboradores, relativos à forma como se poderá evitar anomalias, ou 

como se poderá obter maior rendimento de determinado equipamento. 
 

Segundo Monden (1984), os principais pilares para a eliminação total dos 

desperdícios (muda) são o Just in Time (JIT) e Automação, como se poderá 

visualizar na figura que seguidamente se apresenta: 

 

 
Objectivo

Eliminação dos desperdícios por forma a atingir níveis de qualidade 
elevados, com baixos custos e lead times reduzidos

Just in Time Automação 
(Jidoka)

Fluxo 
Contínuo

Takt Time

Sistema Pull

Detectar e 
Corrigir

Anomalias

Trabalho
Automatizado

Separação do 
Trabalho 

Colaborador 
do

Trabalho 
máquina

Heijunka Standard Work Kaizen

Estabilidade ao nível do produto e do processo produtivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

             Figura 1: Sistema Produtivo utilizado pela Toyota 
 

 Just in Time: significa produzir o produto necessário, na quantidade e 

no momento necessário. A aplicação do conceito JIT na empresa leva a que os 

stocks desnecessários sejam completamente eliminados, tendo como 

consequência a diminuição ou eliminação do espaço utilizado para 

armazenamento. A metodologia JIT será analisada no capítulo 3. 
 

 Automação: técnica utilizada para detectar e corrigir os defeitos da 

produção, através de um dispositivo (Poka Yoke), aliada a uma maior autonomia 

dada aos colaboradores, que têm a possibilidade de parar a linha de produção ou 
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o equipamento, quando ocorrem anomalias ou defeitos. Controlo automático dos 

defeitos não permitindo que um produto defeituoso siga para a etapa seguinte do 

processo. 
 

A automação apoia a metodologia JIT, uma vez que impede a produção de 

produtos defeituosos, elimina uma produção excessiva e nos casos de anomalias, 

permite que a linha de produção seja parada e que a anomalia seja prontamente 

analisada. A automação permite ainda, obter a cooperação e know how do 

colaborador, levando a que este esteja consciente da necessidade de evitar 

produções defeituosas e evitar que os problemas se repitam. 
 

Poder-se-á concluir que os conceitos chave para a produção lean, segundo 

Monden são o Just in Time e a Automação. Estes conceitos são apoiados pela 

flexibilidade da mão-de-obra dos colaboradores e pelo pensamento criativo. Para 

a realização destes conceitos são necessários os métodos que se descrevem 

seguidamente: 
 

• Sistema Kanban; 
 

• Métodos de produção compatíveis com as variações na procura; 
 

• Diminuição dos tempos de setup; 
 

• Padronização das operações, como forma de obter o balanceamento da 

linha; 
 

• Colaboradores flexíveis; 
 

• Sistema de Melhoria Contínua; 
 

• Controlo visual como forma de alcançar o conceito de automação e 
 

• Controlo da Qualidade. 
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 Womack and Jones 

Foi a partir da década de 80, que a filosofia Lean Production se começou a 

difundir entre as diversas empresas que compõem o mundo empresarial. Em 

1996, Womack e Jones, referem que o pensamento lean é uma forma de criar 

valor, de organizar as etapas que criam valor, de realizar as actividades sem que 

haja interrupções da forma mais eficaz e eficiente, empregando menos esforço 

humano, menos equipamentos e menos espaço. 
 

Para os autores, o pensamento lean não tem como intenção a promoção de uma 

“reengenharia de processos” através da eliminação de postos de trabalho, mas 

sim a intenção de tornar o trabalho mais eficaz, oferecendo um feedback 

imediato sobre os esforços empregues para transformar o desperdício em valor.  
 

Assim a filosofia lean, para estes autores é caracterizada por cinco princípios:  
 

 Valor (Value), o cliente é responsável pela especificação do valor, 

devendo ser este o ponto de partida para a adopção da filosofia lean,  
 

 Cadeia de Valor (Value Stream), após a definição de valor através da 

óptica do cliente, é necessário a identificação de todas as actividades que 

constituem a cadeia de valor. A visualização de todas as actividades desde o 

desenvolvimento do produto até à entrega desse mesmo produto ao cliente, isto 

é, todas as actividades desde a aquisição de matérias-primas até à venda do 

produto ao consumidor. A análise de toda a cadeia de valor, irá permitir detectar 

a existência de etapas criadoras de valor, daquelas que não criam qualquer valor, 

devendo estas ser eliminadas. A filosofia lean, deverá ir além das fronteiras da 

empresa, abrangendo toda a cadeia de abastecimento. 
 

 Fluxo (Flow), esta etapa visa permitir o fluir do valor. Assim, numa 

primeira fase dever-se-á focalizar o produto e acompanhá-lo durante o processo, 

eliminado todos os obstáculos ao bom fluir do valor. 
 

 Produção Puxada (Pull Production), a produção de qualquer bem ou 

serviço não deverá ter início sem que haja uma solicitação por parte do cliente, 

dever-se-á produzir quando e quanto o cliente solicitar. À medida que uma 
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empresa vai implementado o princípio de pull production, vários obstáculos vão 

sendo identificados e eliminados. Um dos principais aspectos da implementação 

da filosofia lean, é a flexibilidade existente entre os diversos departamentos e a 

capacidade dos colaboradores se adaptarem a mudanças súbitas. 
 

 Perfeição (Perfection), a transparência constitui um importante 

estímulo à perfeição, uma vez que todos os elementos envolvidos – clientes, 

distribuidores, fornecedores – passam a ter uma visão de todo o processo, 

possibilitando a descoberta de melhores formas de agregar valor. 
 

Ao implementar uma gestão lean numa organização, é possível verificar que os 

princípios anteriormente descritos interagem entre si e que a participação de 

gestores, colaboradores, fornecedores, distribuidores e clientes, leva a que seja 

mais simples detectar novas formas de criar e acrescentar valor aos produtos 

produzidos. 

 

 

 Henderson e Larco 

Para estes autores, uma produção lean, poder-se-á considerar como a melhor 

arma para o desenvolvimento estratégico da empresa, que procura atingir níveis 

elevados de qualidade, produtividade e prazos de entrega, utilizando de forma 

eficaz e eficiente todos os recursos que tem à sua disposição. Este tipo de 

produção permite entregar aos clientes os produtos que eles desejam, no tempo 

por eles requerido, diminuindo os custos e as taxas de defeitos. 
 

Henderson e Larco (1999), consideram que para se atingir os objectivos 

anteriormente descritos, a empresa deve empreender um esforço para manter um 

fluxo contínuo de produção, baseado nas encomendas reais e identificar e 

eliminar de forma sistemática todo o tipo de desperdício (muda). 
 

A passagem de uma produção tradicional para uma produção lean, deverá 

passar pela implementação de seis princípios que a seguir se descrevem. 
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Produção Lean 
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Segurança 
 

Produção 
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busca pela 
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Figura 2: Princípios da Produção Lean (Adaptado de Henderson e Larco, 1999) 
 

 Higiene e Segurança: uma empresa lean, deverá ser segura, limpa e 

organizada. A disciplina é essencial, devendo todas as situações que possam 

causar qualquer tipo de insegurança, quer para os colaboradores, quer para o 

próprio produto ser de imediato eliminadas. Este princípio está relacionado com 

os 5S da Toyota (Seiri – Separar, Seiton – Situar, Seiso – Suprimir, Seiketsu – 

Sinalizar Anomalias, Shitsuke – Seguir Melhorando). É o primeiro passo para 

alcançar a qualidade dos produtos e dos processos. 
 

 Produção Just in Time: método de ter o produto certo, no momento 

certo e pronto a ser produzido na altura certa. Os bens devem ser produzidos 

apenas quando necessários e não para stock, conseguindo-se ganhos de custos e 

qualidade. Num mundo em constante mudança, a manutenção de stocks é para 

além de uma perda de capital, uma vez que este se encontra parado é também 

um risco, visto os produtos se poderem tornar obsoletos. Este princípio engloba, 

os princípios da produção pull e do trabalho em fluxo (eliminação de stocks 

intermédios) de Womack e Jones (2003). 
 

 Qualidade 6 Sigma: o produto pode e deve ser produzido correctamente 

à primeira. Numa produção lean, a qualidade deverá ser construída e não 

inspeccionada. A qualidade deve começar no projecto do produto. Se este 

conseguir garantir a qualidade, então a inspecção ao longo do processo produtivo 
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poderá ser diminuída ou mesmo eliminada. Uma operação lean, deve possuir um 

processo que garanta um produto livre de falhas, sendo necessário identificar a 

causas das anomalias ocorridas e dos defeitos associados ao projecto 

eliminando-os onde eles ocorrem. Para garantir que um produto defeituoso passe 

de uma etapa para a etapa seguinte, dever-se-á utilizar uma série de métodos, 

apenas alguns serão explanados neste trabalho: 
 

• Responsabilidade do colaborador: este deve ser responsável pela 

qualidade dos produtos apresentados, deve parar a linha de 

produção ao menor sinal de anomalia, evitando que produtos 

defeituosos continuem na linha produtiva passando de etapa em 

etapa; 
 

• Metodologia Poka-Yoke: dispositivo à prova de erros, destinado a 

evitar a ocorrência de defeitos/erros ao nível do processo e do 

produto, exigindo um controlo com vista à obtenção de “zero 

defeitos”. Esta metodologia pode ser implementada de duas formas: 

(Shingo, 1996) 
 

Método de Controlo: quando o poka-yoke é activado a máquina ou 

linha de produção pára, de forma a que a anomalia possa ser 

corrigida. Deverá ser utilizado, quando existem anomalias com 

maior frequência ou quando estas são impossíveis de serem 

corrigidas numa etapa posterior; 
 

Método de Advertência: quando o poka-yoke é activado por um 

alarme ou luz que sinaliza a anomalia, alertando o colaborador. 

Caso o sinal não seja detectado pelo colaborador, pode levar a que a 

anomalia continue e passe para outra etapa do processo produtivo. 

Dever-se-á utilizar este método quando a frequência de defeitos é 

baixa e estes podem ser corrigidos mais tarde. 
 

• Trabalho Standard: realização de determinadas operações de 

acordo com determinados procedimentos e regras; 
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• Método FIFO (first in, first out): com a utilização deste método, os 

componentes e produtos seguem para as etapas seguintes na 

mesma ordem em que foram produzidos; 
 

• Identificação da causa principal do problema: a empresa deverá 

eliminar as anomalias encontradas através da identificação e da 

posterior eliminação da causa principal da anomalia. Técnicas que 

poderão ser utilizadas nesta identificação: Gráfico de Pareto, 

Diagrama Ishikawa (Diagrama Espinha de Peixe), FMEA (Failure 

Mode and Effect Analysis), entre outros. 
 

 Equipas Polivalentes: este princípio torna uma empresa lean, numa 

empresa menos hierarquizada do que as empresas tradicionais. Formação de 

equipas, onde todos os colaboradores são treinados de forma a poderem executar 

todas as funções do processo produtivo, permitindo que haja intercâmbio desses 

mesmos colaboradores pelas diversas fases produtivas. Nos casos em que uma 

anomalia é detectada, estes colaboradores têm poder suficiente para tomar uma 

decisão no que respeita à resolução do problema. 
 

 Gestão Visual: a gestão lean, defende que a informação relativa aos 

objectivos da empresa, aos seus resultados e às suas vendas sejam difundidos 

por todos os colaboradores de forma sistemática, e que este tipo de informação 

não fique restringido às hierarquias superiores de uma empresa. Para além da 

informação já referida, os colaboradores devem ter também noção dos níveis de 

qualidade, de performance, de produto rejeitado, de stocks existentes e do nível 

de produção atingido, assim como de acções de formação que possam contribuir 

para o seu enriquecimento profissional. Uma gestão lean, obriga à partilha e 

visualização da informação. Esta deve ser difundida por toda a empresa, estando 

colocada em locais apropriados e sendo actualizada de forma periódica. A gestão 

visual não se refere apenas aos colaboradores, também os equipamentos devem 

conter informação (instruções de trabalho), quanto à forma de produzir, aos 

cuidados a ter com o equipamento e à qualidade exigida para o produto. 
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 Excelência: este princípio serve de suporte aos princípios 

anteriormente analisados, levando a que se verifique uma incansável busca pela 

perfeição. Uma empresa deverá implementar melhorias graduais de forma 

contínua (metodologia Kaizen), sendo sempre necessário e possível melhorar os 

processos ou os produtos. Há uma clara menção a três princípios definidos por 

Womack e Jones (2003): definição de valor, análise da cadeia de valor e perfeição. 

A procura contínua pela excelência significa que as empresas devem pensar no 

produto ou serviço do ponto de vista do consumidor, devem ir de encontro às 

suas necessidades, colocando o produto/serviço ao seu dispor, ao menor preço e 

com qualidade superior, evitando que os consumidores se deparem com 

anomalias após utilização do produto. 
 

Os autores anteriormente mencionados foram seleccionados, entre vários por se 

destacarem no desenvolvimento e difusão dos conceitos desenvolvidos a partir do 

Sistema Toyota de Produção.  
 

  

Monden 
(1984) 

 

Womack e Jones 
(1996 e 2003) 

 

Henderson e Larco 
(1999) 

 
 

Objectivo 

 

Redução dos 
custos 
desnecessários:  
 

 - Controlo de 
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 - Controlo de 
Qualidade e  
 - Respeito pelos 
Colaboradores 
 

 

Redução de custos 
e de Lead Times:  
 

 - Eliminação de 
stocks. 

 

Elevados níveis de 
Qualidade,  
 

Produtividade e 
 

Prazos de entrega, 
utilizando de forma 
eficaz e eficiente os 
recursos disponíveis. 

 
 

Princípios 

 

Just in Time 
 

Automação 
 

 

Valor 
 

Cadeia de Valor 
 

Fluxo 
 

Produção Pull 
 

Perfeição 
 

 

Higiene e Segurança 
 

Just in Time 
 

Qualidade 6 Sigma 
 

Equipas Polivalentes 
 

Gestão Visual 
 

Excelência 
 

 
 

Ferramentas 

 

Kanban 
 

Sistema de 
Melhoria Contínua 
 

Controlo Visual 

 
 

Documentação do 
fluxo de valor 

 

5S 
 

Poka Yoke 
 

FIFO 
 

Kaizen 
 

 

Tabela 4: Resumo das teorias de Monden, Womack e Jones, e Henderson e Larco 
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2.3 – Cadeia de Valor (Value Stream) 
 

“Sempre que existe um produto ou serviço para um cliente, existe uma cadeia de 

valor. O desafio é conseguir visualiza-la.” (Lean Enterprise Institute) 
 

Como já referido anteriormente, a cadeia de valor (value stream) é definida como 

o valor associado a todas as etapas e processos produtivos necessários ao fabrico 

do produto, desde a aquisição de matérias-primas até à entrega ao cliente. Estas 

operações incluem actividades que criam valor acrescentado (value adding) e 

actividades que não criam qualquer tipo de valor ao produto (non-value adding). 

(Womack e Jones, 2003) 
 

A determinação e estudo da cadeia de valor, irá permitir que a empresa 

identifique e elimine actividades que não estão a criar qualquer valor 

acrescentado para o produto ou serviço. Para Tapping et al (2003), a gestão da 

cadeia de valor, é um processo de planeamento e interligação com a gestão lean, 

através de uma sistemática recolha de dados e a sua respectiva análise. 
 

Os autores Rother e Shook (1998) definem que documentar a cadeia de valor de 

um produto é: “(…) seguir o caminho da produção de um produto desde o cliente 

final até ao fornecedor, desenhando cuidadosamente uma representação visual de 

cada processo no fluxo de informação e material. Após o que se formula um 

conjunto de questões e desenha-se o mapa do estado futuro de como o processo 

deverá fluir. A repetição destas etapas é o caminho mais simples para se conseguir 

visualizar o valor e especialmente as fontes de desperdício.” A este processo de 

documentação da cadeia de valor é dado o nome de “value stream mapping”. 
 

Para o Lean Enterprise Institute, documentar a cadeia de valor é, “seguir um 

produto ou serviço desde o fornecedor até ao cliente, e desenhar uma 

representação visual de todos os processos no fluxo de matérias e informação. 

Após o desenho do estado actual, é desenhado o estado futuro, isto é, como o valor 

deve fluir”. 
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A gestão da cadeia de valor é um processo caracterizado por: (Tapping et al, 

2003)  
 

• Necessidade do trabalho em equipa, uso de ferramentas lean e 

monitorização dos diversos dados do processo produtivo; 
 

• Gerar um plano actual da situação produtiva tendo por base a gestão 

lean; 
 

• Controlar o fluxo de matérias-primas e produtos na área produtiva e 
 

• Permitir a todos os colaboradores a compreensão e aplicação dos conceitos 

lean. 
 

O “value stream mapping”, possibilita: (Rother e Shook, 1998) 
 

• Visualizar mais do que os processos individuais, visualizar o conjunto 

como um todo, toda a cadeia de valor; 
 

• Identificar os locais onde os desperdícios (muda) ocorrem; 
 

• Utilização de uma linguagem comum para todos os processos produtivos e 
 

• Mostrar a relação entre o fluxo de informação e o fluxo de materiais. 
 

 

“Value stream mapping” comporta as seguintes etapas: (Rother e Shook, 1998 e 

Lean Enterprise Institute) 
 

 

 Família de Produtos: dividir os processos atendendo às famílias de 

produto. A família de produtos é identificada a partir do cliente final; 
 

 

 Desenho do estado actual: desenho sobre o que se vê quando se 

percorre o caminho seguido pelo produto. Esta tarefa é realizada por uma equipa 

funcional composta por gestores responsáveis pela implementação de novas 

ideias; 
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 Desenho do estado futuro: esta representação deverá focalizar-se em: 
 

• Criar um sistema flexível, reactivo e que se adapte rapidamente às 

mudanças operadas no mercado; 
 

• Eliminar o desperdício; 
 

• Criação de fluxo e  
 

• Produção mediante procura. 
 

 Plano de trabalho 
 

 

Família de 
Produto 

Desenho do 
Estado Actual 

Desenho do 
Estado Futuro 

Plano de 
trabalho 

 

               Figura 3: Etapas do “Value Stream Mapping” (Adaptado de Rother e 

Shook, 1998)  
 

 

Na construção do desenho do estado actual dever-se-á atender aos passos que 

seguidamente se apresenta: (Strategos) 
 

1. Desenhar os ícones de cliente, fornecedor e controlo da produção; 

2. Identificar os pedidos do cliente, por mês e por dia; 
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3. Calcular a produção diária; 

4. Desenhar os ícones de entrega e identificar a periodicidade de entrega; 

5. Adicionar a sequência de tarefas pelas quais o produto passa; 

6. Caixa para dados sobre as tarefas a serem realizadas; 

7. Inscrever setas de comunicação e notas sobre métodos e frequências; 

8. Identificar os atributos dos processos e inscreve-los nas caixas para 

dados; 

9. Símbolo representando os operadores e número; 

10. Locais de inventário e quantidade em termos de dia de procura; 

11. Ícones representado os conceitos Push, Pull e FIFO; 

12. Informação que possa ser relevante na análise da situação actual; 

13. Horas de trabalho, ciclo e lead time; 

14. Calcular o tempo total do ciclo e do lead time. 
 

A construção do mapa do estado futuro, por sua vez, deverá conter informações 

sobre: 
 

1. Partir da representação do estado actual; 

2. Calcular o takt-time; 

(Nota: Takt-Time – tempo de produção necessário, por forma a que se 

consiga responder às solicitações do cliente. Rácio entre o tempo 

disponível de uma linha produtiva e o número de unidades requeridas 

pelo cliente.) 

3. Identificar pontos de estrangulamento no processo; 

4. Identificar tamanho do lote e oportunidades de setup; 

5. Identificar potenciais células de trabalho; 

6. Determinar localização do Kanban; 

7. Estabelecer métodos de planeamento; 

8. Calcular lead time. 
 

A gestão da cadeia de valor é uma metodologia que auxilia os colaboradores a 

planear como, e quando implementar melhorias no seu posto de trabalho por 

forma a responder de forma eficaz e eficiente ao cliente. Os produtos devem fluir 

sem quaisquer constrangimentos ao longo do processo produtivo, indo de 

encontro às necessidades do cliente. (Tapping et al, 2003) 
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2.4 - Tipos de desperdícios (Muda) 
 

Uma das contribuições da Toyota Motor Company para a produção moderna é 

a eliminação de desperdício como estratégia para a melhoria contínua. A Toyota 

definiu desperdício (muda) como, qualquer coisa que não o mínimo de materiais, 

equipamentos, partes (produtos ou subprodutos), espaço ou tempo, que não os 

essenciais para criar ou acrescentar valor ao produto. (Nicholas, 1998) 
 

Shingo (1996), afirma que existem dois tipos de operações: as que acrescentam 

valor ao produto e aquelas que não acrescentam nenhum valor, sendo estas 

últimas consideradas como desperdício, devendo portanto ser reduzidas ou 

mesmo eliminadas. 
 

Os desperdícios que a seguir se faz referência foram os primeiros descritos por 

Ohno, que os classificou em sete categorias, sendo universais a todas as 

empresas produtivas. A sua classificação, permite uma mais fácil implementação 

de programas de melhoria, uma vez que a empresa se poderá focar num 

determinado desperdício, do que tentar eliminar ao mesmo tempo todos os 

desperdícios. (Nicholas, 1998, Womack e Jones, 2003 e Bodek, 2004) 
 

Os desperdícios (muda) podem ser classificados em: 
 

 Produtos com defeito: defeitos em produtos são a principal fonte dos 

desperdícios. Uma produção com defeitos acarreta perda de tempo e capital. A 

não detecção dos defeitos por parte do produtor, mas sim pelo cliente, implica 

custos com garantias ou reparações suportados pelo produtor, além de poderem 

vir a causar a perda de clientes ou potenciais clientes. Possíveis causas para o 

aparecimento de produtos defeituosos são:  
 

• Incompreensão dos requisitos solicitados pelo cliente; 
 

• Produto complexo; 
 

• Controlo do processo ineficiente; 
 

• Instruções de trabalho mal elaboradas; 
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• Colaboradores com falta de formação para poderem detectar e corrigir as 

anomalias, e  
 

• Controlo da qualidade realizado de forma incorrecta. 
 

Como forma de eliminar este tipo de desperdício, a produção deverá ser realizada 

correctamente à primeira vez, evitando-se a necessidade de correcções. 
 

 Tempos de transporte: o tempo envolvido na movimentação de 

matérias-primas e/ou produtos entre as diversas fases do processo produtivo 

não acrescentam qualquer valor ao produto final. Assim como, o equipamento e o 

trabalho envolvido nestas operações de movimentação e de localização também 

não acrescentam valor, representado sim, um custo e um desperdício para a 

empresa. As potenciais fontes causadoras deste desperdício são, entre outras: 
 

• Layout não definido; 
 

• Armazéns de grandes dimensões e localizados longe da produção e 
 

• Existência de stock de produtos semi-produzidos elevados e colocados em 

locais distanciados das etapas onde a seguir serão utilizados. 
 

A eliminação deste tipo de desperdício deverá passar pela reorganização do 

layout, pela colocação do equipamento sequencialmente, evitando que o produto 

“passeie pela fábrica”. 
 

 Níveis de stocks: os stocks de produção e de distribuição surgem como 

meio de fazer face a algo que possa vir a ocorrer mal, sendo usados como forma 

de combater uma variação do plano produtivo, ou a uma anomalia ocorrida no 

equipamento. Numa gestão lean, os stocks devem ser elaborados com base no 

“just in time“ e não no “just in case”, ou seja, o nível de stocks deverá ser o 

mínimo necessário para que o sistema produtivo e de distribuição possam 

funcionar sem haver rupturas. 
 

A existência de stocks, segundo vários autores pode ser comparada a um lago 

que esconde diversas rochas. Com um nível elevado de água um barco consegue 

navegar sem qualquer problema, no entanto à medida que a água vai baixando o 

barco fica exposto às diversas rochas, impossibilitando a sua navegação. As 
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rochas correspondem a diversos problemas como: processo mal definido, 

problemas com fornecedores, problemas com a qualidade, anomalias nos 

equipamentos, etc. Assim, quando estes problemas ficam expostos é necessário 

que se proceda à sua rápida resolução, isto é, a empresa deverá criar uma linha 

contínua e bem delineada por forma a obter um fluxo produtivo constante, 

evitando paragens de produção. 
 

 Produção excessiva: o excesso de produção é um dos principais 

desperdícios das empresas. Esta produção excessiva poderá ser originada por 

constituição de stocks, ou como forma de manter os equipamentos e 

colaboradores ocupados. No entanto, seja qual a razão para esta constituição de 

stocks, ela representa um desperdício de matérias, de mão-de-obra utilizada e 

principalmente de capital parado. 
 

 Tempos de espera: estes tempos podem ocorrer devido a anomalias 

nos equipamentos que não podem ser solucionados de imediato, à falta de 

matérias-primas, ao desfasamento do processo produtivo levando que uma 

operação fique à espera que a operação a montante esteja concluída, entre 

outros. A forma de eliminar este tipo de desperdício (muda) é apostar na 

eficiência de cada colaborador, maximizando as suas potencialidades, assim 

como, maximizar a performance dos vários equipamentos existentes na empresa. 

A empresa, deverá apostar na formação dos seus colaboradores, num controlo de 

qualidade eficaz e num processo produtivo transparente e simples. 
 

 Tempos de processamento: este tipo de desperdício surge devido ao 

fluxo produtivo estar mal definido e não ser controlado da forma mais eficiente. 

Questões como a definição das exigências do cliente serem mal entendidas, o 

fluxo de informação estar mal definido, as instruções de trabalho não estarem 

actualizadas, entre outras, leva a que este tipo de desperdício exista. Assim, 

todas as etapas que se mostrem desnecessárias no processo produtivo, que não 

acrescentem qualquer valor ao produto, devem ser eliminadas. Segundo Ohno 

(1996), os clientes não estão dispostos a pagar pelas ineficiências dos produtores. 
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 Subaproveitamento dos colaboradores e dos equipamentos: a 

maioria das empresas vê os seus colaboradores, como meros executantes das 

funções a que estão adstritos, sendo desvalorizados enquanto pessoas, ou seja, a 

empresa não lhes atribuí qualquer importância na tomada de decisões, nas 

propostas apresentadas para melhoramento do processo produtivo ou do design 

do produto, não incentiva a formação e a troca de experiências, assim como, não 

incentiva os colaboradores a terem uma reacção proactiva em relação ao trabalho 

que estão a desenvolver. Raras são as empresas que consideram os 

colaboradores como elementos essenciais ao seu bom funcionamento e como um 

activo importante para a obtenção de competitividade no meio empresarial. 
 

A inexistência de condições essenciais ao bom desempenho das tarefas, a falta de 

ferramentas e de equipamentos adequados, a não colocação das matérias-primas 

ou dos produtos semi-produzidos juntos da etapa onde são necessários, leva a 

que os colaboradores sejam obrigados a movimentarem-se diversas vezes ao dia, 

não acrescentando esta movimentação qualquer valor ao produto, representando 

sim um desperdício e subaproveitamento das suas capacidades e muitas vezes 

dos equipamentos. 
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2.5 – Implementação de uma Gestão Lean 
 

De acordo com Womack e Jones (2003), a implementação de uma gestão lean 

pode ser dividida em quatro fases: 
 

 Início do Processo 
 

 Criação de uma nova Organização 
 

 Instalação de um Sistema de Negócio 
 

 Finalização da Transformação 
 

A aplicação destas quatro fases pode durar aproximadamente 5 anos. Assim, 

qualquer empresa que inicie este processo de implementação deverá ter 

consciência que este é um projecto de médio/longo prazo e não o de simples 

aplicações de técnicas isoladamente. 
 

 Início do Processo 

Poder-se-á considerar que o passo mais difícil é iniciar o processo de mudança e 

vencer a inércia instalada na empresa. Para o arranque na implementação da 

gestão lean, são necessários: 
 

• Encontrar um agente de mudança: a pessoa que irá desempenhar este 

papel poderá ser uma pessoa interna ou externa à empresa, não existindo 

uma regra que determine que um agente externo é melhor do que um 

agente interno ou vice-versa; 
 

• Obter conhecimentos dos Princípios Lean; 
 

• Encontrar uma alavanca: poderá ser algum tipo de crise que esteja 

instalada na empresa, ou na eventualidade de não existir qualquer crise, 

criação de um problema que sirva de impulsionador para que se tomem 

medidas de mudança; 
 

• Esquecer grandes estratégias no momento: uma empresa que se concentre 

na rápida eliminação do desperdício (muda) no desenvolvimento dos 

produtos, no planeamento, na produção e nas vendas irá verificar que 

modificou a sua base de custos, diminuiu os lead times de produção e o 

tempo de colocação de novos produtos no mercado, levando ao aumento 
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da flexibilidade. Dever-se-á ter atenção a que caso seja necessário um 

investimento avultado para conseguir esta eliminação, não se está a 

conseguir obter uma implementação lean, devendo o processo ser revisto; 
 

• Documentação da Cadeia de Valor (Value Stream): após a designação de 

um agente de mudança (líder), da obtenção do conhecimento sobre os 

princípios lean, e do sentido de urgência na mudança, será necessário 

identificar e documentar as cadeias de valor, por famílias, actividade por 

actividade e passo por passo. É essencial olhar para a totalidade da cadeia 

de valor de cada produto, por forma a oferecer ao cliente um produto cujo 

valor é definido como um todo, indo de encontro ao conceito que os 

clientes definem como sendo valor. Este valor é identificado em termos do 

produto como um todo e não como uma simples agregação de 

componentes e etapas, não lhes interessando a empresa, nem as relações 

estabelecidas entre esta e os seus fornecedores e distribuidores; 
 

• Iniciar o mais cedo possível com uma actividade importante e visível 

procurando alcançar resultados imediatos: obter feedback imediato é uma 

das características das técnicas lean. A equipa envolvida no 

melhoramento, assim como todos os colaboradores devem conseguir 

percepcionar as mudanças que estão a ser operadas na empresa; 
 

• Alargar o âmbito das mudanças a outras áreas: como referido no ponto 

anterior os colaboradores devem conseguir percepcionar e visualizar as 

mudanças e os resultados obtidos, principalmente quando se referem a 

áreas produtivas. No entanto, após a introdução dos primeiros 

melhoramentos no sistema é necessário interligar as diferentes partes da 

cadeia de valor de cada família de produtos. Iniciados os sistemas de fluxo 

e de puxar (pull), o agente de mudança e a empresa dever-se-ão debruçar 

sobre a área administrativa. Kaikaku (mudança radical, segundo Norman 

Bodek, e melhoramentos radicais para Womack and Jones) nos escritórios 

não é tão visível como na área produtiva, sendo contudo vital para o 

sucesso da implementação da gestão lean. As actividades pelas quais a 

empresa deverá iniciar as mudanças devem estar relacionadas com as 

actividades e melhoramentos introduzidas na área produtiva. Como forma 

de enfrentar uma menor resistência dos colaboradores à mudança, estes 
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devem ser envolvidos no Kaikaku da área produtiva, onde desempenharão 

um papel essencial ao questionar a forma como as operações são 

realizadas e porquê. 

 

 Criação de uma nova organização 

Segundo os autores Womack e Jones (2003), muitos líderes não entendem o 

pensamento lean na sua globalidade, pelo que acabam por retirar conclusões 

precipitadas após o sucesso inicial das mudanças operadas. Para esses líderes, 

bastará repetir as etapas utilizadas numa actividade nas restantes actividades, 

para que dentro de poucos meses a empresa esteja a funcionar com uma gestão 

lean. Para os autores nada poderia estar mais errado, sendo que a 

implementação de pensamento lean está no início. O passo seguinte dever-se-á 

reflectir na criação de uma organização capaz de canalizar o fluxo de valor e 

manter a cadeia de valor dentro dos parâmetros definidos, além do 

desenvolvimento de uma estratégia por forma a utilizar os recursos libertados na 

fase anterior. Assim, é necessário: 
 

• Reorganizar o negócio por famílias de produto e de cadeia de valor: o 

principal objectivo de qualquer empresa é identificar e canalizar o fluxo de 

valor das famílias de produtos por forma a que esse valor chegue aos 

clientes. Para que tal aconteça, dever-se-á identificar as famílias dos 

vários produtos e repensar na reestruturação dos vários departamentos de 

forma a que estes funcionem coerentemente. O organigrama da empresa 

assemelhar–se-á à figura representada seguidamente; 
 

 
Figura 4: Organigrama de uma empresa lean (Adaptado de Womack e 

Jones, 2003) 
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• Criação de um departamento de promoção do lean: a criação deste 

departamento visa manter um grupo de trabalho que promova 

continuamente os princípios do lean e que reporta directamente ao agente 

de mudança. Dever-se-á definir uma linguagem standard por forma a que 

todos os colaboradores usem a mesma terminologia e conheçam o seu 

significado; 
 

• Desenvolvimento de uma política para os colaboradores excedentários: a 

conversão de uma produção em que existem produtos em vias de fabrico, 

numa produção que utiliza as técnicas lean leva a que se verifique uma 

diminuição do número de colaboradores necessários para desempenhar a 

tarefa. Será então necessário que a empresa estime o número de 

colaboradores imprescindíveis à realização da actividade, tendo como base 

a nova estratégia definida, e proceda à recolocação dos excedentários 

noutras tarefas. É importante esclarecer aos colaboradores que a 

introdução das técnicas lean não implica o seu despedimento, por forma a 

que estes não boicotem o trabalho a ser desenvolvido e se empenhem na 

obtenção de resultados; 
 

• Desenvolvimento de uma estratégia de crescimento: a libertação de capital 

que anteriormente estava investido em stocks e produtos em vias de 

fabrico, leva a que os gestores façam investimento em negócios 

relacionados com o seu core business; 
 

• Introdução de uma mentalidade de perfeição: após o melhoramento inicial 

de uma actividade, os colaboradores devem ser consciencializados que 

num certo espaço de tempo esse melhoramento deve ser revisto e 

actualizado. É crucial que os colaboradores entendam que nenhum nível 

de performance é suficientemente bom, havendo sempre lugar para a 

introdução de novas melhorias. 

 

 Instalação de um sistema de negócio por forma a encorajar o pensamento 

lean 

Uma vez ultrapassada a inércia inicial, o número de propostas de melhoramento 

irá aumentar, sendo necessário decidir quais das propostas devem ser realizadas 

no imediato e aquelas que devem aguardar até os recursos necessários estarem 
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disponíveis. A organização deverá ser transparente por forma a que cada 

colaborador consiga visualizar todas as actividades que estão a ser executadas e 

possa ajudar no seu melhoramento. A criação de uma metodologia de ensino da 

gestão lean, de modo a que todos os colaboradores tenham o conhecimento 

necessário para entender as actividades em curso, acontecerá nesta fase. Estes 

ensinamentos podem e devem ser expandidos para os colaboradores dos seus 

fornecedores e clientes ao longo da cadeia de valor. É durante esta fase, que a 

empresa procede à reclassificação das ferramentas utilizadas, tornando-os mais 

flexíveis. É então necessário: 
 

• Criar um sistema visível e transparente: todas as informações relativas ao 

trabalho que está a ser desempenhado devem ser afixadas em locais onde 

os colaboradores tenham acesso; 
 

• Ensinar a gestão lean e as suas técnicas: para obter conhecimento das 

técnicas lean, os colaboradores necessitam de ser treinados e ensinados. A 

aprendizagem lean e o plano de acções traçado devem estar em sintonia 

por forma a que os conhecimentos sejam ministrados no momento certo, 

de forma a reforçar o empenhamento de gestores e colaboradores na 

execução das operações de maneira correcta; 
 

• Encontrar as ferramentas de tamanho certo: a palavra ferramenta não 

significa apenas o equipamento produtivo, referindo-se também a sistema 

de gestão da informação, a equipamentos de testes, aos próprios 

departamentos, entre outros. Para cada actividade dever-se-á questionar: 

Que tipo de ferramentas são necessárias para que os produtos de 

determinada família fluam de forma uniforme ao longo do sistema, sem 

que haja atrasos ou necessidade de proceder a rectificações?, Que tipo de 

ferramentas permitem uma troca rápida entre os diversos produtos, de 

forma a não existirem produtos em vias de fabrico? 

 

 Finalização da transformação 

O passo final será assegurar que os seus fornecedores e distribuidores o estão a 

seguir, que a gestão lean está a ser realizada debaixo para cima e de forma 

automática. Assim, devem ser desenvolvidas as actividades seguintes: 
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• Convencer os seus fornecedores e clientes a seguirem o seu exemplo e a 

aplicarem a gestão lean nas suas actividades: 
 

• Desenvolver uma estratégia global lean: para a maioria das pessoas a 

técnicas lean estão relacionadas com a redução de custos. Estas técnicas 

permitem de forma fiável reduzir os custos, ao mesmo tempo que 

permitem reduzir os lead times produtivos e reduzir o tempo de resposta 

ao cliente, entregando-lhe o bem pretendido na quantidade e no momento 

certo. Possibilitam ainda a melhoria da qualidade e a projecção, produção 

e comercialização dos bens em lotes de dimensões mais reduzidas. 

 

 
Fases 

 
Etapas específicas 

 
Prazo 

 
 

Início do processo 

 

- Encontrar agente de mudança 
- Obter conhecimentos dos princípios 
lean 
- Encontrar uma alavanca 
- Documentar a cadeia de valor 
- Alargar o âmbito das mudanças a 
outras áreas 

 
 

6 meses 

 
 

Criação de uma nova 
organização 

 

- Reorganização do negócio por 
famílias de produtos e cadeia de valor 
- Criação de um departamento de 
promoção lean 
- Desenvolvimento de uma política 
para os colaboradores excedentários 
- Desenvolvimento de uma estratégia 
de crescimento 
- Introdução de uma mentalidade de 
perfeição 

 
 

6 meses a  
1 ano 

 
 

Instalação de um 
sistema de negócio 

por forma a encorajar 
o pensamento lean 

 

- Criação de um sistema visível e 
transparente 
- Iniciação do plano de acção 
- Ensinar a gestão lean e as suas 
técnicas a todos os colaboradores 
- Encontrar as ferramentas de 
tamanho adequado 

 
 

3º e 4º ano 

 
Finalização da 
transformação 

 

- Convencer fornecedores e clientes a 
seguir o exemplo 
- Desenvolver uma estratégia global 
lean 

 
Até ao final do 

5º ano 

 

    Tabela 5: Transição de um Sistema Tradicional para um Sistema Lean   

(Adaptado de Womack e Jones, 2003) 
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Capítulo 3 

 

3.1 – Cadeia de Abastecimento - Definições 
 

Poder-se-á dizer que as actividades da Cadeia de Abastecimento começam com 

um pedido do cliente e terminam quando estas estão satisfeitas e o cliente paga 

por elas, quer sejam um produto ou um serviço. Estas actividades envolvem 

operações de compra de matérias-primas, transportes, distribuidores, 

fornecedores, armazéns e inventários, cumprimento de encomendas, crédito e 

transferências bancárias, partilha de informação, previsões e produção. 
 

As actividades acima referidas têm por objectivo maximizar o valor global que é 

gerado nessas transacções, sendo que esse valor é a diferença entre aquilo que o 

produto vale para o cliente final e o esforço que foi dispendido por todos os 

intervenientes da cadeia para conseguir satisfazer esse mesmo pedido. 
 

Existem na literatura, diversas definições de Gestão da Cadeia de Abastecimento, 

que têm como denominador comum a construção de uma ligação entre todos os 

intervenientes de forma a reduzir o desperdício e a maximizar o valor desde o 

fornecedor até ao cliente final. 
 

Segundo Christopher (1998), Cadeia de Abastecimento poderá ser definida como 

“Gestão a montante e a jusante das relações com fornecedores e clientes por forma 

a entregar um produto de valor superior ao menor custo para toda a cadeia”. 
 

Em 1998, Lambert et al, definiram “Gestão da Cadeia de Abastecimento como a 

integração de processos de negócios desde os clientes finais até aos fornecedores, 

que fornecem produtos, serviços e informação acrescentando-lhes valor”. 
 

Segundo o Committee on Supply Chain Integration (1999), Cadeia de 

Abastecimento é definida como “uma associação de clientes e fornecedores que 

trabalhando juntos, ainda que no seu próprio interesse, compram, transformam, 

distribuem e vendem bens e serviços entre si, o que resulta na criação de um 

determinado produto final”. 
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Para Heizer e Render (2000), “Gestão da Cadeia de Abastecimento é a integração 

de actividades de compra de matérias-primas, transformação destas em produtos 

intermédios ou produtos finais e a sua distribuição aos clientes”. 
 

No seu livro Simchi- Levi (2003), define “Gestão da Cadeia de Abastecimento, 

como o conjunto de abordagens utilizadas para integrar eficientemente 

fornecedores, produtores, retalhistas e lojistas, por forma a que o produto seja 

produzido e distribuído na quantidade correcta, no local correcto e no tempo certo, 

minimizando-se os custos ao mesmo tempo que satisfaz os níveis de serviço 

exigidos”. 
 

Como já foi referido anteriormente, muitas empresas estão a adoptar uma 

dimensão global ao nível da gestão empresarial. Muitos gestores, reconhecem que 

a competição já não é feita de forma local, entre as diversas empresas, antes 

entre cadeias de fornecimento ou redes de empresas. Os gestores começam a 

aperceber-se que a gestão de custos, qualidade e distribuição se deverá estender 

aos fornecedores e consumidores, que se encontram a vários níveis do produtor. 
 

Fornecedores Fornecedores Consumidores Consumidores
"Second-tier" "first-tier" "Frist-tier" "Second-tier"

Gestão de Compras e Fornecimento Gestão da Distribuição Física

Logística

Gestão da Cadeia de Fornecimento

Operação

 

     Figura 5: Cadeia de Abastecimento 
 

Segundo Fisher (1997), a cadeia de abastecimento, representa duas funções: 

uma função física e uma função de medição do mercado. Na primeira, função 

física, está incluída a transformação de matérias-primas em peças, componentes 

e/ou produto final, assim como, o seu transporte para a etapa seguinte da 
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cadeia. A função de medição do mercado, embora menos visível que a anterior, é 

igualmente importante uma vez que assegura que os produtos que chegam ao 

mercado estão de acordo com as preferências e necessidades dos clientes. 
 

A gestão desta integração requer uma transmissão contínua de informação, que 

irá permitir criar movimentos de produtos mais eficazes e eficientes. No entanto, 

o cliente contínua a ser o elemento principal do processo. (Lambert et al, 1998) 
 

Poder-se-á referir que, a partilha de informação ao longo da cadeia, tem impacto 

nos planos de produção, nos níveis de stock existentes, nos planos de 

distribuição e entrega dos produtos. Uma informação processada 

atempadamente e rigorosamente, permite à cadeia reorganizar-se de forma a 

responder eficaz e eficientemente às mudanças operadas no mercado. (Lee et al, 

1997 e Lambert et al, 1998) 
 

Para os autores Lambert et al (1998), a gestão da cadeia de abastecimento, 

compreende a gestão de oito processos de negócio chave: 
 

• Gestão das relações com o cliente, implementação de programas de 

parcerias com os clientes chave – identificação das necessidades e 

eliminação dos focos de distorção da procura; 
 

• Gestão do serviço de apoio ao cliente, fonte de informação sobre os 

consumidores - permite que haja esclarecimento de dúvidas quanto a 

preços, prazos de entrega, outros locais onde recorrer, futuros 

lançamentos; 
 

• Gestão da procura, apresentando a procura grandes variações, quer ao 

nível da quantidade, quer ao nível de tempo, é o principal factor de 

distorções na cadeia de abastecimento. Assim a sua gestão, é um factor 

chave na gestão de toda a cadeia; 
 

• Satisfação das encomendas, tem como objectivo dotar a cadeia de um 

processo contínuo desde fornecedores até ao cliente - deve permitir a 

satisfação dos clientes nas datas previstas ou antecipadas; 
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• Gestão do fluxo produtivo, o fluxo produtivo deverá ser flexível de forma a 

poder responder de forma rápida e eficaz às mudanças operadas no 

mercado, procurement, desenvolvimento de parcerias com os fornecedores, 

numa relação de win-win, quer no desenvolvimento de novos produtos, 

quer na produção contínua; 
 

• Desenvolvimento do produto e comercialização, tanto fornecedores como 

clientes devem participar no processo de desenvolvimento de novos 

produtos, reduzindo desta forma o tempo de entrada no produto no 

mercado e  
 

• Devoluções. 

 

A focalização dos esforços nestes processos, que se estendem desde os clientes 

finais até aos fornecedores de matérias-primas, fornece os alicerces para a gestão 

da cadeia de abastecimento. 
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3.2 – Cadeia de Abastecimento - Estratégias 
 

O primeiro passo na implementação de uma estratégia de Cadeia de 

Abastecimento eficiente, segundo Fisher (1997), é perceber qual a natureza da 

procura dos produtos da empresa em questão. Aspectos como, ciclo de vida, 

variações dos produtos, tipos de procura; previsível ou imprevisível; qualidades 

do serviço prestado, são importantes na implementação da estratégia. 
 

Ainda, segundo o mesmo autor, existem dois tipos de produtos: funcional e 

inovativo. No primeiro caso, os produtos satisfazem necessidades básicas, como o 

caso do pão, que no nosso país tanto pode ser adquirido em 

padarias/pastelarias, como em super ou hipermercados. Estes produtos têm 

uma procura estável, não estão sujeitos a constantes mudanças e possuem 

longos ciclos de vida. Para os produtos posicionados neste segmento, existem 

diversos competidores, sendo as margens de lucro reduzidas. 
 

Ao contrário do que acontece com os produtos funcionais, os produtos de 

inovação, como computadores, telemóveis e vestuário, as margens de lucro são 

maiores, no entanto, a sua procura é imprevisível e o seu ciclo de vida curto, 

uma vez que para se poderem posicionar na vanguarda quer da tecnologia, quer 

da moda, terão de introduzir sucessivas alterações evitando serem copiados pelos 

seus competidores. 
 

 
Aspectos da procura 

 
Funcional 

(Procura Previsível) 

Inovativo 
(Procura 

Imprevisível) 
 

Ciclo de vida do produto 
 

Mais de 2 anos 3 meses a 1 ano 

Variações no produto Baixas, entre 10 a 20 
variações por categoria 

 

Alta, por vezes 
milhares de variações 
por categoria 

 

Margem de erro das previsões 
na altura de produção 

10% 40% a 100% 
 

Taxa média de rupturas de 
stock 

1% a 2% 10% a 40% 
 

Lead time necessário para 
produzir por encomenda 

6 meses a 1 ano 1 dia a 2 semanas 

 

Tabela 6: Produtos Funcionais versus Inovativos: Diferenças na Procura 

(Adaptado de Fisher, 1997) 
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Após a distinção entre produtos funcionais ou produtos inovativos, deverá ser 

considerado se a cadeia de abastecimento é eficiente ou de resposta ao mercado. 

Assim, uma cadeia de abastecimento eficiente deverá ter como principal 

objectivo, o fornecimento da procura ao mais baixo custo, enquanto uma cadeia 

de abastecimento de resposta deverá dar uma resposta rápida à procura. 
 

No que diz respeito à estratégia de design do produto, a maximização da 

performance a um baixo nível de custo do produto é o objectivo de uma cadeia de 

abastecimento eficiente, enquanto para a cadeia de abastecimento de resposta 

esse objectivo centra-se na criação de produtos semi-terminados, onde será 

possível incorporar as variações requeridas pelo cliente. 
 

Em relação à estratégia de produção, baixos custos obtidos através de uma 

elevada taxa de utilização estão associados a uma cadeia de abastecimento 

eficiente, enquanto flexibilidade na capacidade produtiva de forma a responder a 

uma procura inesperada está associada a uma cadeia de abastecimento de 

resposta. 
 

A estratégia de fornecedores numa cadeia de abastecimento eficiente, baseia-se 

numa escolha seleccionada de fornecedores com base no custo e qualidade, 

enquanto que na cadeia de abastecimento de resposta esta selecção é feita com 

base na rapidez, flexibilidade e qualidade dos fornecedores. (Fisher, 1997 e 

Chopra et al, 2001) 
 

Na tabela seguinte, apresenta-se um resumo mais alargado das diferenças entre 

os dois tipos de cadeia de abastecimento. Salienta-se que algumas das 

características apresentadas, já se encontram descritas anteriormente. 
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Cadeia de Abastecimento 

Eficiente 

Cadeia de Abastecimento 

de Resposta 

Objectivo Principal 
 

Fornecimento da procura 
ao baixo custo 

Resposta rápida à procura 

Estratégia de design do 
produto 

Maximizar a performance 
a um nível mínimo do 
custo do produto 

 

Criar produtos semi-
acabados que possibilitem 
posteriormente introduzir 
diferenças no produto 

Estratégia de preço 

 

Margens baixas, pois o 
preço é o elemento 
condutor 

 

Margens elevadas, deixando 
o preço de ser o elemento 
condutor 

Estratégia de produção 

 

Baixos custos através de 
uma elevada taxa de 
utilização 

Flexibilidade na capacidade 
produtiva  

Estratégia de 
inventário 

 

Minimizar stocks de forma 
a baixar custos 

Manter stock de segurança 

Estratégia de Lead-

Time 

Reduzir mas não à custa 

dos custos 

 

Redução agressiva, mesmo 

que os custos sejam 

significativos 

Estratégia de 

fornecedores 

Seleccionados com base no 

custo e qualidade 

 

Seleccionados com base na 

rapidez, flexibilidade e 

qualidade 

Estratégia de 

Transporte 
Baseada no baixo custo 

 

Baseada numa resposta 

reactiva 
 

Tabela 7: Efficient Supply Chain Versus Responsive Supply Chain (Adaptado de 

Fisher, 1997 e Chopra et al, 2001) 
 

Fisher, propõe uma matriz de quarto células para determinar qual a estratégia 

apropriada para a cadeia de abastecimento. 
 

  

Produtos Funcionais 
 

Produtos Inovativos 
 
Cadeia de Abastecimento 
Eficiente 

Combina Não Combina 

Cadeia de Abastecimento 

de Resposta 
Não Combina Combina 

 

   Tabela 8: Matching Supply Chains with Products (Adaptado de Fisher, 1997) 
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No planeamento da cadeia de abastecimento podem ser identificados três níveis 

de decisão: estratégico, tácito e operacional. A sua caracterização está 

dependente do período temporal. (Chopra e Meindl, 2001 e Simchi-Levi et al, 

2003) 
 

Assim, no nível estratégico ou de design da cadeia de abastecimento, depara-se 

com decisões que têm um efeito temporal longo. É durante esta fase, que é 

decidida a configuração da cadeia e os processos a serem realizados em cada 

nível. É nesta fase que se decide qual a localização das unidades, qual a 

capacidade produtiva e de armazenamento, qual o tipo de transporte e qual o 

percurso dos componentes ao longo da cadeia logística.  
 

Como já foi referido, o efeito temporal destas decisões é longo, pelo que alterações 

num curto espaço de tempo se torna dispendioso para a empresa. Como forma 

de colmatar a necessidade de realização de mudanças num curto espaço de 

tempo, a empresa ao definir esta estratégia deverá ter em consideração a 

incerteza existente no mercado e tentar antecipar as mudanças no mercado.  
 

Já ao nível tácito ou de planeamento da cadeia de abastecimento, o efeito 

temporal tem um carácter semestral ou anual. Nesta fase estão incluídas 

decisões sobre quais os mercados a fornecer e a partir de que localização, que 

políticas de stockagem, subcontratação e reposição devem ser seguidas, que 

promoções ao nível do marketing devem ser feitas e durante quanto tempo. 

Durante a delineação desta fase, a empresa deve considerar a incerteza da 

procura, da taxa de câmbio e da competição existente no mercado.  
 

No nível operacional, o horizonte temporal é semanal ou mesmo diário. As 

decisões a serem consideradas nesta etapa, têm em vista a satisfação das 

encomendas ao nível individual, ou seja, é durante esta fase que os pedidos são 

alocados ao stock e/ou produção, que é estabelecido um prazo de entrega e o 

modo de entrega. Esta fase tem como objectivo explorar a redução da incerteza e 

optimizar a performance, atendendo às restrições já estabelecidas através de 

políticas de planeamento e configuração. 
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3.3 – Cadeia de Abastecimento – Objectivos a alcançar com a sua 

implementação 
 

Três objectivos podem ser considerados aquando da implementação da estratégia 

da cadeia de abastecimento – gestão eficiente do risco, gestão eficiente dos 

relacionamentos e trade–off. 
 

 Gestão eficiente do risco 

Risco é todo o acontecimento ou evento não desejado e muitas vezes não 

previsto, que afecta o negócio e as operações ocorridas na cadeia de 

abastecimento. Assim, o principal objectivo para qualquer empresa é prevenir e 

gerir da melhor forma o risco, de forma a minimizar as suas consequências. 

Poder-se-á referir, que um certo nível de risco está presente em todas as 

actividades/operações, sendo importante desenvolver estratégias de prevenção. 

(Chopra and Sodhi, 2004) 
 

O risco pode ser classificado em várias categorias: problemas de qualidade, 

produção, fornecimento, financeiros, ambientais, desastres naturais, disputas 

laborais, actos de terrorismo ou guerra. Através do quadro abaixo, poder-se-á de 

forma mais sucinta visualizar as diversas categorias de riscos e quais os 

elementos que as compõem. 

Categoria Elementos 
 

     Interrupções 
 

 - Desastres Naturais 
 - Disputas Laborais e/ ou Falências 
 - Terrorismo e Guerra 

 

     Atrasos 
 

 - Falta de flexibilidade dos fornecedores 
 - Fraca qualidade dos fornecedores 
 - Utilização de vários modos de transporte 

 

     Previsões 
 

 - “Lead-times”longos, sazonalidade, variedade da 
gama de produtos, redução dos ciclos de vida dos 
produtos 
 - “Bullwhip Effect”, Promoções 

 

     Propriedade Intelectual 
 

 - Integração Vertical 
 - Outsourcing global 

 

     Stocks 
 

 - Obsolescência 
 - Custos de Stockagem 
 - Procura e fornecimentos incertos 

 

     Capacidade 
 

 - Custos de capacidade 
 - Flexibilidade da capacidade 

 

Tabela 9: Tipos de risco e seus elementos (Adaptado Chopra, and Sodhi, 2004) 
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Não existe uma estratégia que se possa definir como eficiente e eficaz contra o 

risco, é necessário entender qual a sua origem e adequar uma estratégia que 

permita diminuir os seus efeitos. Assim, pode-se optar por aumentar a 

capacidade, responsabilidade, stocks, flexibilidade, contratação de fornecedores 

secundários e agregação da procura. 
 

 

Estratégia Abordagens 

 

  Aumento da Capacidade 

 
 - Focagem no baixo custo, descentralização da 
capacidade para procuras previsíveis 
 
 - Centralização da capacidade para procuras 
imprevisíveis 

 

  Contratação de 

Fornecedores 

 
 - Aumentar o número de fornecedores considerados 
como secundários para produtos de grande volume 
de negócio, e diminuição dos mesmos para produtos 
de baixo volume 
 
 - Fornecedores flexíveis 

 

  Aumento da 

Responsabilidade 

 
 - Favorecer custos em detrimento da 
responsabilidade para produtos “commodity” 
 
 - Favorecer a responsabilidade para produtos com 
curto ciclo de vida 

 

  Aumento Stocks 

 
 - Descentralizar stocks de produtos com procura 
previsíveis e baixo valor 
 
 - Centralizar stocks de produtos cuja procura é 
imprevisíveis e alto valor 

 

 

  Aumento Flexibilidade 

 
 - Favorecer custos em detrimento da flexibilidade 
para produtos com procuras previsíveis e grande 
volume de vendas 
 
 - Favorecer flexibilidade em detrimento do custo 
para produtos com um volume baixo de vendas 
 
 - Centralizar a capacidade de flexibilidade em 
pontos estratégicos 

  Procura Agregada  
 - Aumentar a agregação à medida que a incerteza 
aumenta 
 

 

     Tabela 10: Estratégias e Abordagens (Adaptado de Chopra and Sodhi, 2004) 
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 Gestão Eficiente das Relações ao Longo da Cadeia 

Apesar da necessidade de se estabelecer relações de parcerias com fornecedores 

e clientes, estas não têm obrigatoriamente de ser consideradas como únicas e 

especiais. Para cada ligação entre empresas – fornecedor e/ou empresa – cliente, 

dever-se-á seleccionar o tipo de relacionamento a estabelecer, de forma a 

conseguir-se retirar o máximo proveito desse relacionamento. (Trent, 2004) 
 

Através do quadro que se apresenta seguidamente, poder-se-á visualizar quatro 

tipos de relações. 
 

                     Segmentação das relações na “Cadeia de Abastecimento” 

 

 

 

 

 

Elevado 

“Strategic Items” 

Relacionamento colaborativo 

Focagem nos custos 

Estratégias “win/win” 

“Leverage Items” 

Relacionamento 

cooperativo 

Focagem nos custos 

Estratégias “win/win” 

 

Valor 

 

 

Baixo 

“Transaction Items” 

Relacionamentos 

Transacionais 

Focagem custos 

transacionias 

Estratégias “win/lose” 

“Market Items” 

Relacionamento 

competitivo 

Focagem nos preços 

Estratégia “win/lose” 

  Poucos Muitos 

     Quantidade de fornecedores 

                               Tabela 11: Tipos de Estratégias (Adaptado Trent, 2004) 
 

Analisando o quadrante - Transaction Items - , verifica-se que o valor dos 

produtos/serviços é baixo, assim como, o número de fornecedores. As 

transacções são realizadas com base no baixo custo envolvido, não se 

justificando a procura e comparação de novos fornecedores. As relações 

estabelecidas com os fornecedores são pouco relevantes. 
 

Já no quadrante - Strategic Items - , os produtos/serviços absorvem uma larga 

percentagem do orçamento compras. Os bens e serviços transaccionados neste 
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quadrante, permitem que as empresas se diferenciem e adicionem valor para o 

consumidor final. 
 

No quadrante - Leverage Items - , produtos /serviços envolvem transacções de 

grande valor. Aqui pode-se encontrar como característica contratos de longo - 

prazo, onde se encontram definidos factores que irão afectar toda a cadeia de 

abastecimento, como seja o caso dos custos, qualidade, logística, stocks, 

serviços. A cooperação entre empresas e fornecedor é o ponto fulcral deste 

relacionamento. 
 

O último quadrante - Market Items - , é caracterizado pela existência de muitos 

fornecedores, sendo que os custos de mudança ao nível de fornecedores são 

baixos. As relações existentes entre empresas e fornecedores assentam numa 

estratégia de preços baixos, não se justificando o investimento em relações 

duradouras, uma vez que o benefício alcançado não ultrapassaria o custo do 

estabelecimento dessa relação. 
 

Conforme se pôde verificar, a escolha do tipo de relacionamento a estabelecer 

com os fornecedores condiciona a obtenção ou não de lucro. Assim, prosseguir 

uma estratégia de colaboração ou cooperação numa situação em que a 

competição se apresenta como a estratégia mais benéfica, não apresenta 

qualquer tipo de vantagem para a empresa. 
 

 

 Gestão Eficiente de “Trade-Offs” 

Se no passado, a Cadeia de Abastecimento era visto como um conjunto de trade-

offs que era necessário realizar e gerir de forma eficiente, como forma de se 

alcançar os objectivos propostos, hoje em dia, esses trade-offs podem não ser 

considerados como tal e o seu impacto pode ser reduzido. (Simchi-Levi et al, 

2003) 
 

Com a proliferação da informação existente e o seu mais fácil acesso, é possível 

planear a cadeia de abastecimento de forma a minimizar os conflitos de 

interesse. 
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Ao analisar a estrutura da cadeia de fornecimento poder-se-á distinguir cinco 

categorias de trade-offs, que seguidamente se analisará. (Simchi-Levi et al, 2003 

e Trent, 2004) 
 

• “Lot Size – Inventory Trade-Off”: enquanto que produções em grandes 

quantidades resultam em eficiência, a procura raramente é feita em 

grandes lotes ou em lotes standard. Assim, a produção de grandes 

quantidades traduz-se em elevados stocks armazenados, como forma de 

dar resposta à procura.  
 

Com a introdução de práticas como kanban, redução do tempo de setup, 

trabalhos em processamento, entre outras práticas, é possível diminuir a 

quantidade de stocks existentes e criar uma maior responsabilização face 

à produção e à sua qualidade. Estas técnicas aliadas a uma informação 

actualizada e realista, possibilita aos produtores responder de forma eficaz 

e eficiente às alterações da procura por parte dos clientes, sem haver 

necessidade de se investir em grandes quantidades de stock. 
 

• “Inventory – Transportation Cost Trade-Off”: quando uma empresa utiliza 

toda a capacidade de carga de um camião, ela está a diluir os custos fixos, 

assim como, os custos variáveis pela totalidade dos itens transportados. 

No entanto, a procura nem sempre é feita de carregamentos completos, o 

que leva a que estes itens fiquem armazenados durante algum tempo até 

serem consumidos.  
 

O trade-off entre stocks e custos de transporte não pode ser 

completamente eliminado, poder-se-á reduzir os seus efeitos, recorrendo 

às tecnologias de informação disponíveis. Assim, recorrendo a um sistema 

de controlo de produção é possível adiar essa mesma produção, até se 

conseguir carregamentos completos por forma a diminuir os custos de 

transporte.  
 

Outras das técnicas possíveis de utilizar é, a combinação de diferentes 

itens de produtos a serem enviados dos armazéns para as lojas, 

possibilitando uma carga completa. Como exemplo, poder-se-á referir o 
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“cross-docking” que permite a combinação de vários produtos provenientes 

de vários produtores a serem enviados no mesmo carregamento para o 

mesmo local de destino. 
 

Para que estas técnicas sejam passíveis de aplicar com eficácia e 

eficiência, é necessário o conhecimento das previsões da procura, assim 

como, as datas de entregas previstas por parte dos fornecedores. 
 

• “Lead Time – Transportation Cost Trade-Off”: os custos de transporte 

diminuem quando grandes quantidades de itens são transportados entre 

as diferentes etapas da cadeia de abastecimento. Por seu lado, os lead 

time podem ser reduzidos se os itens são transportados logo após a sua 

produção, ou logo após a sua chegada dos fornecedores. 
 

Estamos perante um trade-off entre a diminuição dos custos de transporte 

e a acumulação de itens suficientes para esse transporte, ou entre 

transportá-los imediatamente reduzindo o lead time, mas aumentando o 

custo de transporte. 
 

Como na categoria anterior este trade-off não pode ser completamente 

eliminado, no entanto é possível reduzir os seus efeitos através da 

utilização de carregamentos compostos por vários itens, ou através da 

redução do lead time conseguida com recurso a previsões mais realistas e 

a um sistema de informação mais fiável. 
 

• “Product Variety – Inventory Trade-Off”: a introdução de alterações ao nível 

da variedade do produto, leva a um aumento da complexidade da cadeia 

de abastecimento. Com a introdução de um leque de opções para 

determinado produto, a empresa deverá dar especial atenção à forma 

como irá conseguir gerir de forma eficiente o fornecimento e a procura 

desse mesmo produto.  
 

Uma das formas de se conseguir gerir esta dicotomia procura – 

fornecimento é através de “delayed differentiation”ou “postponement”. Este 

processo, permite que o produto seja transportado na sua forma mais 
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simples ao longo da cadeia de abastecimento, até haver um conhecimento 

preciso de quais as características requisitadas pelo cliente, evitando que 

o produtor e/ou fornecedor constitua stocks das várias opções do produto. 
 

• “Cost – Customer Service Trade-Off”: o aumento do nível de serviço 

prestado aos clientes, leva a um aumento do nível de stocks e a uma mais 

rápida entrega dos bens/serviços, no entanto este aumento tem como 

consequência o aumento dos custos ao longo da cadeia de abastecimento. 

Apesar da redução do nível de stocks, dos custos de produção e dos 

custos de transporte ser conseguido a custo do serviço ao cliente, é 

possível através do uso de informação e do correcto planeamento da 

cadeia de abastecimento proporcionar o mesmo nível de serviço ao cliente.  
 

Com o avanço das técnicas de gestão da cadeia de abastecimento e dos 

sistemas de informação é possível oferecer aos clientes um serviço mais 

completo e pelo qual os fornecedores cobram um preço extra. Como 

exemplo, poder-se-á referir o conceito de “mass customization” que envolve 

a oferta de bens/serviços personalizados a um preço considerado como 

razoável. Este conceito permite às empresas obter vantagens competitivas 

importantes, assim como possibilita a condução de novos modelos de 

negócio. 
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3.4 – Cadeia de Abastecimento – Performance  
 

Segundo Gourdin (2001), a cadeia de abastecimento representa todos os actores 

envolvidos no processo de transportar/transmitir algo de valor para o cliente 

final. Este processo envolve produtores, intermediários, vendedores e serviços 

logísticos, que trabalhando em conjunto asseguram que o consumidor final 

recebe maior valor, do que através da competição entre os vários elementos que 

compõem a cadeia. 
 

Para Chopra e Meindl (2001), o objectivo da cadeia de abastecimento, passa pela 

maximização do valor global que é gerado, sendo que esse valor é a diferença 

entre aquilo que o produto vale para o cliente final, e o esforço que foi dispendido 

para conseguir satisfazer esse pedido. 
 

O sucesso da cadeia, deverá ser medido em termos do lucro global e não em 

termo do lucro individual de cada etapa que compõe a cadeia de abastecimento. 

O lucro é partilhado ao longo de toda a cadeia, sendo que, quanto melhor forem 

geridos os fluxos de informação, produção e serviços entre as diversas etapas, 

maior será a maximização do lucro global alcançado. A estratégia a seguir, 

deverá especificar quais as operações de produção, distribuição e serviço, que 

devem ser efectuadas da melhor maneira, permitindo a maximização do lucro da 

cadeia e a minimização de custos e inventários.  
 

Como forma de alcançar essa maximização, cada empresa que integra cada etapa 

da cadeia, deverá examinar a sua própria cadeia de abastecimento, de forma a 

perceber quais sãos os seus melhores produtos/serviços e que desafios 

enfrentam ao nível da concorrência. Cada empresa, deverá diferenciar os seus 

produtos/serviços aproveitando as capacidades e recursos da cadeia, de forma a 

introduzir o mais rapidamente e ao menor custo possível produtos e serviços com 

as características mais apropriadas às necessidades do cliente final e com um 

melhor valor total. (Gourdin, 2001) 
 

Vários obstáculos, como o aumento da variedade de produtos, diminuição do 

ciclo de vida do produto, aumento das exigências provenientes dos clientes, 

globalização e mudanças nas estruturas das empresas, têm colocado 
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dificuldades na obtenção de um equilíbrio estável. No entanto, apesar desses 

obstáculos dificultarem a obtenção de uma estratégia estável, criam também 

uma oportunidade para as empresas através da gestão da cadeia de 

abastecimento conseguirem alcançar vantagens competitivas. (Chopra et al, 

2001) 
 

Das várias mudanças ocorridas nos últimos anos no meio empresarial, a mais 

significativa, segundo Crespo de Carvalho (2004) “tenha sido a ênfase dada à 

procura de aproximações estratégicas que proporcionassem maior valor quando as 

empresas eram analisadas pelos clientes/consumidores (…). A vantagem 

competitiva emerge quando se verifica uma boa conjugação das várias actividades 

e um desempenho global gerador de margem sustentável. Para conseguir 

vantagem competitiva sobre os concorrentes, as empresas devem proporcionar 

valor aos seus clientes/consumidores, desempenhando essas actividades de 

forma mais eficiente (durante) e de maneira a que o resultado (oferta do 

produto/serviço) seja percebido como acréscimo de valor efectivo pelos mercados 

servidos (objecto), por forma a obter maior eficácia e fidelização (resultado e 

recompensa)”. 
 

Para se compreender a relação entre a estratégia da cadeia de abastecimento e 

vantagem competitiva, será necessário entender o conceito de Cadeia de Valor 

desenvolvido por Michael Porter em 1995. 
 

A cadeia de valor decompõe uma empresa nas suas actividades de relevância 

estratégica para que possa compreender o comportamento dos custos, as fontes 

existentes e potenciais de diferenciação. Assim, uma empresa ganha vantagem 

competitiva quando executa essas actividades estrategicamente mais 

importantes ao mais baixo custo ou melhor que a concorrência. A obtenção e 

sustentação da vantagem competitiva, depende não apenas da compreensão da 

cadeia de valor de uma empresa, mas também do modo como essa empresa se 

enquadra no sistema geral de valores. 
 

Segundo o autor, empresa pode ser definida como uma reunião de actividades 

que tem por objectivo produzir, comercializar, entregar e sustentar produtos. 

Valor, por seu lado, é definido em termos competitivos como sendo o montante 
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que os clientes estão dispostos a pagar pelos produtos/serviços que as empresas 

lhes fornecem.  
 

A cadeia de valor exibe o valor total, e consiste em margem e actividades de valor. 

As actividades de valor são actividades físicas e tecnologicamente distintas, 

através das quais uma empresa cria um produto para os seus consumidores. A 

margem por sua vez, é a diferença entre o valor total e o custo total de execução 

das actividades de valor.  
 

Actividades

Secundárias

Margem

Logística Operações Logística Marketing
Interna Externa e Vendas Venda

Serviço pós-

Actividades Primárias

Infraestrutura da Empresa

Gestão de Recursos Huamnos

Desenvolvimento Tecnológico

Procurement

 

  Figura 6: Cadeia de Valor (Adaptado de Porter, 1985) 
 

As actividades de valor podem ser divididas em actividades primárias e 

actividades secundárias ou de apoio. As actividades primárias estão ligadas à 

criação física do produto, distribuição, venda e serviço de pós-venda. Assim, 

como poderá ser visualizado na figura, as actividades primárias podem ser 

divididas em: logística interna, operações, logística externa, marketing e venda e 

serviço pós–venda. As actividades secundárias, são actividades que sustentam as 

actividades primárias e que apoiam toda a cadeia. 
 

Para se obter vantagem competitiva face à concorrência, a empresa deverá 

entregar produtos/serviços de valor aos consumidores, pelos quais estejam 

dispostos a pagar um preço - prémio, através do desempenho mais eficaz das 

suas actividades ou através do desenvolvimento de características 

diferenciadoras. 
 

Segundo um estudo de Lee (2004), apenas as cadeias de abastecimento, que 

sejam ágeis, adaptáveis e alinháveis fornecem às empresas, uma vantagem 
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competitiva sustentável. A cadeia de abastecimento deve permitir à empresa 

reagir rapidamente a mudanças repentinas quer seja ao nível do consumo, quer 

seja do fornecimento, deve ainda permitir adaptar-se ao longo do tempo às 

mudanças estruturais, evoluindo as estratégias e por último deve permitir o 

alinhamento dos interesses das diversas empresas que compõem a cadeia, de 

forma a optimizar o seu desempenho. 
 

Lee conclui ainda que, uma cadeia de abastecimento eficiente é necessária, 

embora não seja suficiente para assegurar que a empresa terá uma melhor 

performance do que a sua ou suas concorrentes. Apenas empresas que sejam 

construídas tendo por base a agilidade, adaptabilidade e o alinhamento, poderão 

estar na frente no que concerne à competição. 
 

As empresas podem construir agilidade na sua cadeia de abastecimento através 

de:  
 

• Promoção dos fluxos de informação entre fornecedores e clientes, o 

fornecimento de dados actualizados sobre procura e oferta por parte da 

empresa aos seus parceiros, permitirá uma resposta mais atempada às 

mudanças ocorridas; 
 

• Desenvolvimento de relações de colaboração com os fornecedores; 
 

• Desenhar/desenvolver para o adiamento, desenvolvimento de produtos 

que partilhem componentes comuns e processos iniciais, apenas diferindo 

na fase final de produção quando a procura é conhecida; 
 

• Manter uma quantidade mínima de stock, cujo valor seja inexpressivo e 

não volumoso, mas que constituem pontos de engarrafamento; 
 

• Possuir um sistema logístico seguro ou em parceria, e 
 

• Desenvolver planos de contingência. 
 

No que respeita à implementação de adaptabilidade numa cadeia de 

abastecimento, são necessários dois elementos base: capacidade de percepção 
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em relações às tendências do mercado e capacidade de mudar a rede de 

abastecimentos. A identificação de futuros padrões, deverá seguir as linhas 

mestras que a seguir se enumera: 
 

• Monitorizar as economias à volta do mundo atendendo ao aparecimento de 

novos mercados e novas bases de fornecimento; 
 

• Avaliar as necessidades do último cliente e não apenas atender às 

necessidades do cliente que nos antecede, permitindo minimizar os efeitos 

do Bullwhip Effect, permitindo uma constituição de stocks mais realistas 

em detrimento de stocks obsoletos; 
 

• Estabelecer contacto com novos fornecedores, como forma de 

complemento dos já existentes, e 
 

• Assegurar-se que a equipa de investigação e desenvolvimento tem 

percepção das implicações na cadeia de abastecimento de alterações no 

design dos produtos, no desenvolvimento e concepção do produto. Dever-

se-á atender a três princípios fundamentais, (partilha de componentes 

comuns, adiamento na introdução de características diferenciadoras e 

standardização) que permitem à empresa efectuar mudanças rapidamente, 

quando adapta a sua cadeia de abastecimento às novas realidades do 

mercado. 
 

A implementação de alinhamento na cadeia de abastecimento permite diminuir, 

se não mesmo eliminar as divergências de interesse entre cada empresa e cadeia 

global, resultando numa maximização da performance da cadeia. Poder-se-á 

conseguir este alinhamento através de: 
 

• Troca de informação e conhecimentos com vendedores e clientes, 
 

• Transmissão de forma clara e concisa de regras, tarefas e 

responsabilidades para fornecedores e clientes e 
 

• Partilha de riscos, custos e ganhos nos processos de melhoramentos. 
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Lee (2004), conclui o seu estudo dizendo que, “as empresas devem estar 

preparadas para manter redes mutáveis, e em vez de olharem para os seus 

próprios interesses isoladamente, assumirem a responsabilidade da cadeia no seu 

todo. Pode ser um grande desafio para as empresas, pois não existe tecnologia 

capaz de efectuar tal coisa, apenas os gestores o podem fazer”. 
 

Ao longo dos últimos dez anos, Kopczak e Johnson (2003) levaram a cabo uma 

pesquisa sobre a evolução da gestão da cadeia de abastecimento. No início do 

seu trabalho, esta gestão encontrava-se limitado a alguns gestores de empresas 

globais, que tentavam coordenar a informação interna com materiais e produção. 

Actualmente, essa gestão estende-se aos gestores de várias empresas em 

diversos sectores industriais. 
 

O fornecimento de produtos/serviços de acordo com procura dos consumidores 

vai além da questão “Enviamos hoje, aquilo que os consumidores queriam?”. Este 

fornecimento hoje em dia, integra questões mais complexas como, “Somos os 

primeiros no mercado a lançar este produto/serviço?”, “Conseguimos alargar a 

variedade de produtos, ou estamos limitados?”, “As promoções estão a criar 

padrões caóticos na procura, que leva a que a empresa não consiga estabelecer um 

plano de produção eficaz?”, “Conseguimos percepcionar melhores modelos 

baseados na gestão da cadeia de abastecimento, que possam ser usados para 

criar vantagem competitiva?”. 
 

Estes investigadores encontraram seis novas mudanças na forma como o negócio 

é percepcionado. Cada mudança redefiniu a forma como os gestores vêem as 

questões colocadas relativas ao seu negócio, assim como a informação que é 

recolhida e partilhada. 
 

Principais mudanças: 

• Passagem de uma integração cross functional para cross enterprise, 

coordenação das várias áreas da empresa versus a coordenação das várias 

actividades das empresas que integram a cadeia; 
 

• Eficiência física para mediação do mercado, diminuição dos custos na 

produção e distribuição do produto, versus minimização dos custos de 
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resposta da oferta à procura do produto e diminuição dos custos de 

produção e distribuição; 
 

• Foco no fornecimento para foco na procura; melhoramento da oferta do 

produto de acordo com as exigências do mercado, versus obtenção de 

informação antecipada sobre a procura e formas de influenciar a procura; 
 

• Do simples desenho do produto de forma individualizada para processos 

colaborativos; desenvolvimento do produto de forma a minimizar custos de 

produção, versus desenvolvimento colaborativo do produto, dos processos 

e da cadeia de abastecimento minimizando os custos; 
 

• Da redução de custos para mudanças nos modelos de gestão, redução dos 

custos com produção e distribuição versus novas abordagens da cadeia de 

abastecimento e marketing que permitam acrescentar o valor para o 

cliente, e  
 

• Mercado de massas para oferta personalizada. 
 

Como perspectivas futuras, para a evolução da gestão da cadeia de 

abastecimento, estes autores percepcionam que tendências correntes como, 

outsourcing, diferenciação e colaboração sejam usados para reestruturar as redes 

de fornecimento, melhorar a coordenação e integrar mais empresas na cadeia de 

fornecimento. A gestão da cadeia de abastecimento será usada como forma de 

criar formas únicas de relacionamento com os clientes. Novos vencedores e 

perdedores aparecerão no jogo competitivo de fornecer de forma mais eficiente e 

eficaz os consumidores. 
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3.5 – Benchmarking 
 

A expansão dos mercados internacionais, o melhoramento dos meios de 

transporte, a divulgação de informação a alta velocidade e a maior 

consciencialização dos consumidores, levou ao aumento da competição entre as 

diversas empresas, que deixaram de actuar a um nível local ou regional para 

passarem a actuar ao nível global. 
 

Se antigamente, a medição da performance se cingia a actividades internas, 

como medição da produtividade, da capacidade de utilização, do custo por 

unidade, entre outros, actualmente essa medição é feita não apenas 

internamente, mas externamente, não bastando uma comparação com os 

competidores mais próximos, sendo necessária uma comparação com os 

melhores dos melhores. (Christopher, 1998) 
 

Apesar de ser um conceito que se poderá considerar como recente, tendo sido 

introduzido na literatura bibliográfica nos finais dos anos 80, por Robert Camp, a 

sua prática é antiga. Embora não fosse sistematizada e metódica como se verifica 

nos nossos dias, ou com os mesmos objectivos, sempre existiram organizações e 

associações que procuraram estudar a concorrência, utilizando técnicas como a 

espionagem industrial, reverse engineering e análise competitiva, com o objectivo 

de adquirirem conhecimentos sobre a forma como as outras empresas realizavam 

as suas operações e produtos, ou como comparativo a nível de custos de mão-de-

obra, custos de produção, custos de set-up, etc. (Bendell et al, 1996) 
 

Benchmarking poderá ser definido formalmente, atendendo às experiências e 

sucessos da sua aplicação inicial ou operacionalmente. A nível formal, 

benchmarking é uma análise contínua e comparativa de produtos, serviços, 

processos e práticas utilizadas pela empresa, com os níveis standard dos 

melhores competidores ou com outras empresas que sejam reconhecidas como 

líderes no mercado. A nível operacional, pode ser definido como a procura das 

melhores práticas utilizadas na indústria, que conduzem a um desempenho 

superior. (Camp, 1993 e Christopher, 1998) 
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Para Camp, a utilização da técnica de benchmarking permite à empresa obter os 

seguintes benefícios: 
 

• Que as melhores práticas de qualquer indústria sejam incorporadas de 

forma criativa aos processos da função analisada; 
 

• Pode proporcionar estímulo e motivação aos profissionais cuja criatividade 

é exigida para a execução e implementação das descobertas da 

investigação; 
 

• Ajuda a vencer a relutância dos colaboradores às mudanças. Os 

colaboradores, são mais receptivos a novas ideias e à sua adopção criativa 

quando estas não se originaram na sua própria empresa; e 
 

• Ajuda a identificar avanços tecnológicos utilizados noutras empresas, que 

não seriam reconhecidos e portanto não aplicados na própria empresa. 
 

O recurso à técnica de benchmarking, possibilita a organização a dar resposta a 

três questões essenciais para a sua sobrevivência: 
 

• Onde nos encontramos? 

• O que queremos alcançar? e 

• Como poderemos tornar os nossos objectivos realizáveis? 
 

A resposta a estas perguntas, requer que a empresa conheça bem as suas 

operações, conheça e reconheça quem são os líderes e quem são os concorrentes, 

consiga incorporar as melhores práticas, procedimentos e metodologias e 

principalmente que deseje obter superioridade sobre os seus concorrentes. 

(Balm, 1995) 
 

Poder-se-á referir que Benckmarking é a maneira racional de assegurar que a 

empresa está a satisfazer as necessidades dos seus clientes e que irá continuar a 

fazê-lo, fornecendo um produto/serviço de excelente qualidade. Mas, como se 

poderá avaliar se esse objectivo está a ser alcançado? 
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Na tentativa de auxiliar as empresas na melhoria da eficiência e eficácia da 

Cadeia de Abastecimento, duas empresas de consultoria (PRTM e AMR – 

Advanced Manufacturing Research) em conjunto com um grupo sénior de 

operações, de produção e gestores de várias cadeias de abastecimento, criaram o 

Supply-Chain Council (SCC). Este organismo corporativo independente e não 

lucrativo, fez uso do modelo de referência e ajudou a desenvolver, testar e 

divulgar a ferramenta do Supply Chain Operations Reference-model (SCOR). 
 

O modelo isola os processos chave da gestão da Cadeia de Abastecimento, e 

combina os elementos do processo com as melhores práticas da indústria sobre 

os dados de desempenho. O SCOR ajuda as organizações a integrarem um 

número de ferramentas de gestão como a reengenharia de processos de negócio, 

avaliação de processos e análise das melhores práticas. 
 

O desenvolvimento do modelo SCOR, permitiu às empresas comunicar, comparar 

e aprender com os seus concorrentes dentro e fora do seu segmento operacional. 

Permite avaliar o desempenho e a eficácia da reengenharia de processos na 

Cadeia de Abastecimento, possibilitando planear e testar melhorias em processos 

futuros. 
 

Como se poderá visualizar na figura que a seguir se apresenta, o modelo estende-

se a todas as interacções com o cliente, desde a colocação do pedido de 

encomenda até à sua entrega e respectiva facturação, a todas as transacções 

físicas de materiais, indo desde os fornecedores dos fornecedores até ao cliente 

dos clientes, e a todas as interacções de mercado, desde a procura agregada até 

ao fornecimento da encomenda. 
 

 
Figura 7: Processos da Gestão SCOR (Adaptado de SCOR version 7.0, 2005) 
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O SCOR tornou-se o ponto de partida para a melhoria da gestão da cadeia de 

abastecimento. O modelo é baseado em cinco processos de gestão distintos:  
 

 Planear (Plan) - planeamento e gestão da procura e do fornecimento. Tem 

como âmbito, equilibrar os recursos da cadeia com os requisitos e 

comunicar/estabelecer os planos para toda a cadeia; 
 

 Fornecer (Source) – obter, receber, inspeccionar, armazenar e efectuar 

pagamentos. Identificar e seleccionar fornecedores quando estes não estão 

pré-determinados. Gerir inventários, activos, redes e acordos de fornecedores; 
 

 Produzir (Make) – make –to-stock, make-to-order e engineer-to-order. 

Requisitar e recepcionar matérias-primas, produzir, testar, embalar e enviar 

produtos; 
 

 Distribuir (Delivery) – encomenda, transporte e armazenamento de stocks. 

Gestão de processos logísticos e análise do desempenho e 
 

 Devolução (Return) – devolução de matérias-primas e produtos com 

defeito. 
 

O modelo encontra-se dividido em quatro níveis piramidais, sendo que estes 

níveis representam o caminho que deverá ser percorrido por uma empresa na 

prossecução da melhoria da sua cadeia de abastecimento. 
 

O primeiro nível (topo da pirâmide) - Nível de Topo: Tipos de Processos, define o 

âmbito e conteúdo do modelo SCOR. É neste nível que se definem os objectivos 

de desempenho face à concorrência. 
 

No segundo nível – Nível de Configuração: Categorias de Processos, as empresas 

implementam a estratégia operacional definida através da configuração 

previamente escolhida. 
 

No nível seguinte, Nível dos Elementos de Processo: Decomposição de Processos, 

é definida a capacidade para competir nos mercados escolhidos. Este nível 
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consiste na definição de elementos do processo, informação de entradas e saídas 

do processo, definição de indicadores de desempenho e melhores práticas. 
 

No quarto e último nível (base da pirâmide), Nível de Implementação: 

Decomposição de Elementos do Processo, as empresas implementam práticas 

específicas da cadeia de abastecimento. Neste nível são definidas práticas para 

atingir vantagem competitiva e condições de adaptação a mudanças. 
 

Segundo o Supply Chain Council, cada cadeia de abastecimento básica é uma 

“corrente” de fornecimento, produção e distribuição de processos. A intersecção 

de dois processos de execução (source-make-deliver) é uma “ligação” na cadeia de 

fornecimento. 
 

 
Figura 8: Configuração do Supply Chain (Adaptado SCOR version 7.0, 2005) 
 

Poder-se-á concluir que o modelo SCOR é usado para: 
 

 Descrever, as definições standard dos processos SCOR permitem que 

virtualmente qualquer cadeia de abastecimento seja configurado, 
 

 Medir as métricas standard do SCOR permitem a medição e o benchmarking 

da performance da cadeia de abastecimento e  
 

 Avaliar as configurações da cadeia de abastecimento podem ser avaliadas para 

suportar as melhorias contínuas e o plano estratégico. (Supply Chain Council, 

2005) 
 

Em 2000 Brewer e Speh, propõem uma abordagem estruturada para a avaliação 

do desempenho da Cadeia de Abastecimento baseada no Balanced Scorecard 

criado por Kaplan e Norton (1996), incluindo indicadores financeiros e 

operacionais. O Balanced Scorecard traduz a missão e a estratégia das empresas 
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num conjunto abrangente de medidas de desempenho, que serve de base para 

um sistema de avaliação e gestão estratégica. Fornece aos gestores, um 

mecanismo formal que estabelece o equilíbrio entre resultados financeiros e 

resultados não financeiros num horizonte temporal de curto e longo prazo. 
 

Estabelecendo a ligação entre os objectivos da cadeia de abastecimento 

orientados para a satisfação do cliente, bom desempenho financeiro e inovação 

com as quatro perspectivas do Balanced Scorecard (perspectiva interna da 

empresa, perspectiva do consumidor, perspectiva financeira e perspectiva de 

inovação e aprendizagem), permitirá à empresa demonstrar a todos os seus 

colaboradores as ligações funcionais, o desempenho da cadeia e promover 

incentivos ao nível do trabalho conjunto. 
 

 

Objectivos da Gestão da Cadeia 
de Abastecimento 
- Diminuição de desperdícios 
- Redução dos tempos 
- Resposta flexível 
- Redução de custo unitário 

  

Perspectiva Interna da 

Empresa 

   
 

Benefícios para o Consumidor 
- Melhoria da qualidade dos 
produtos/serviços 
- Melhoria dos tempos de resposta 
- Maior flexibilidade 
- Maior valor 

  
Perspectiva do 

Consumidor 

   
 

Benefícios Financeiros 
- Maiores margens de lucro 
- Melhoria dos cash flows 
- Crescimento das receitas 
- maior rentabilidade dos activos 

  

Perspectiva Financeira 

   
 

Melhorias na Gestão da Cadeia 
de Abastecimento 
- Inovação dos produtos 
/processos 
- Gestão de parcerias 
- Fluxos de informação 
- Concorrentes/substitutos 

  

Perspectiva de Inovação 
e Aprendizagem 

 

Tabela 12: Ligação da estrutura de gestão do Supply Chain ao Balanced 

Scorecard (Adaptado de Brewer e Speh, 2000)  
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A perspectiva do cliente, questiona a confiança do cliente na empresa para que 

esta atinja o sucesso. Como medidas poder-se-á referir, o número de pontos de 

contacto com que o cliente terá de interagir para ser servido, a flexibilidade da 

cadeia, o rácio níveis de serviço/custo e tempos de resposta. 
 

Na perspectiva interna do negócio, questiona-se o que a empresa deverá fazer 

internamente para ir de encontro às necessidades dos seus clientes. Nesta 

perspectiva, incluem-se medidas de custos de fornecimento, de existências, de 

qualidade, de distribuição e de eficiência. 
 

A perspectiva de inovação e aprendizagem contínua aborda o que deve ser feito 

por forma a reter os clientes e a ganhar novos, focando o futuro. É possível nesta 

perspectiva, avaliar o grau de partilha de informação ao longo da cadeia, 

permitindo uma redução do desperdício, dos custos e da duplicação de 

encomendas. 
 

Por último, a perspectiva financeira deverá ser definida como um sistema de 

verificação e equilíbrio. Assim, poder-se-á nesta perspectiva avaliar a margem da 

cadeia, a rentabilidade dos clientes e a rentabilidade dos activos. 
 

A escolha das medidas a adoptar para medição do desempenho da cadeia de 

abastecimento, deverá ter em consideração os objectivo que se pretendem atingir. 
 

Com esta abordagem, os autores (Brewer e Speh) evidenciam a necessidade que 

as cadeias de abastecimento de sucesso terão de coordenar eficientemente os 

seus processos, centrando-se no valor da resposta ao cliente, na eliminação de 

custos desnecessários e na criação de sistema de medidas de desempenho, que 

evidenciem o comportamento da cadeia face às expectativas geradas. 
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3.6 – Bullwhip Effects 
 

Um dos principais mecanismos para que a coordenação da Cadeia de 

Abastecimento, seja eficaz e eficiente, é a transmissão de informação entre os 

diversos elementos que compõem a cadeia. A partilha desta informação, tem 

impacto nos planos de produção, nos stocks existentes e nos planos de 

distribuição/entrega de cada membro. (Lee et al, 1997) 
 

Um dos fenómenos resultantes da falta de coordenação da cadeia de 

abastecimento e da cadeia logística é o Bullwhip Effect. Este efeito, refere-se ao 

fenómeno, onde as ordens colocadas aos fornecedores têm maior variação do que 

as vendas aos clientes (distorção da procura), sendo que esta distorção se 

propaga ao longo da cadeia de forma ampliada, ou seja pequenas variações no 

início da cadeia, transformam-se em grandes variações no final da cadeia. (Lee et 

al, 1997 e Chen et al, 2000) 
 

Os custos deste fenómeno são sentidos por todos os elementos que compõem a 

cadeia de abastecimento, levando a uma diminuição da capacidade de resposta, 

assim como, a uma diminuição da rentabilidade da cadeia. Produtores e 

fornecedores são confrontados com uma procura cuja variabilidade é superior à 

procura por parte dos clientes, gerando um excesso de produto final, que por sua 

vez se traduz, num aumento dos custos por unidade produzida. 
 

Esta variação é também sentida pelos distribuidores e retalhistas, que se vêm 

com excesso de produto final para fazer face à procura estimada, sendo esta 

muito superior à procura real. 
 

As variações provocadas pelo Bullwhip Effect, afectam não apenas o custo da 

unidade produzida, como os custos de transporte e custos de mão-de-obra, uma 

vez que se torna necessário aumentar a capacidade de transporte e de mão-de-

obra para fazer face aos períodos de maior variação da procura. 
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Segundo Lee et al (1997), existem cinco causas que contribuem para este 

fenómeno: 
 

• Planeamento da procura, tipicamente um fornecedor num estádio superior 

confia nas previsões de encomenda do seu antecessor, levando a que este 

se afaste das encomendas reais,  
 

• Racionamento do produto, comportamento assumido pelos produtores 

quando confrontados com uma situação de procura excessiva,  
 

• Agrupamento de encomendas, encomendas realizadas com o objectivo de 

diminuir custos de processamento e transporte,  
 

• Variações nos preços, flutuações nos preços praticados levam a que haja 

distorções da procura, e  
 

• Incentivos à melhoria do desempenho. 
 

 

 Planeamento da procura 

Quando se analisa as encomendas realizadas ao longo da cadeia de 

abastecimento, verifica-se que estas são efectuadas com base nas previsões 

transmitidas pelo fornecedor anterior, e não com base na procura real, levando a 

que se crie uma desproporção entre aquilo que realmente é a procura real, e 

aquilo que foi subentendido pelo fornecedor precedente. 
 

O uso da informação baseado nas encomendas recebidas, em detrimento da 

procura real, leva a que as empresas contribuam para a propagação das 

distorções ao longo da cadeia. 
 

Uma das formas para limitar este efeito, é através da partilha de informação 

sobre vendas e inventários a todos os membros da cadeia de abastecimento, 

levando a que os membros respondam à procura real e não a uma procura 

inflacionada, distorcida. 
 

 

 

68 



 Racionamento do produto 

Como já referido anteriormente, este é um comportamento usual entre os 

fornecedores quando confrontados com uma situação de procura excessiva. 
 

Para fazer face às encomendas colocadas, o fornecedor irá alocar toda a 

disponibilidade produtiva, sem contudo conseguir fazer face às necessidades 

requeridas. Como forma de conseguirem que lhes seja satisfeita as quantidades 

desejáveis, os fornecedores irão colocar encomendas superiores às suas 

necessidades, na tentativa de lhe serem fornecidas maiores quantidades. 
 

As decisões de alocação da produção deverão ter em conta não apenas as 

encomendas que estão a ser efectuadas no momento, mas também o histórico do 

fornecedor. Esta análise irá permitir ao fornecedor detectar a existência ou não 

de distorções na procura. A partilha de informação entre fornecedores e 

distribuidores, irá permitir um maior ajuste entre a capacidade de oferta e 

procura, evitando as situações de colocação de encomendas artificiais. 
 

 

 Agrupamento de encomendas 

As quantidades encomendas são realizadas de forma a diminuir os custos de 

processamento e de transporte. Estas quantidades tendem a ser cada vez mais 

distorcidas, à medida que se vai avançado ao longo da cadeia. 
 

Como forma de diminuir o aumento dos referidos custos, as empresas poderão 

recorrer a third party logistics providers. Estas empresas, agrupam pequenas 

encomendas de vários fornecedores, e procedem depois ao seu transporte até aos 

clientes. 
 

 

 Variações nos preços 

Actividades de promoção ou baixa de preços, influenciam os clientes a 

adquirirem maiores quantidades do produto, levando a que se verificam grandes 

flutuações na procura. 
 

Se estas actividades não forem coordenadas com todos os elementos da cadeia, 

irão gerar-se encomendas artificiais, com todos os custos daí inerentes.  
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A concordância entre produtor e distribuidor relativa à aquisição de grande 

quantidade de produto a baixo preço e com entregas diluídas no tempo, irá 

permitir ao distribuidor continuar com a estratégia de promoções, ao mesmo 

tempo que possibilita ao produtor planear a sua produção de forma eficiente, 

sem incorrer em custos desnecessários. 
 

 

 Incentivos à melhoria do desempenho 

Os incentivos praticados por certas empresas como forma de melhorarem o 

desempenho dos seus colaboradores, leva a que se introduzam situações de 

distorção da procura. A existência de prémios relativos às vendas efectuadas, 

leva a que um vendedor influencie o seu cliente a adquirir uma quantidade 

desajustada da quantidade realmente necessária. 
 

Como forma de diminuir as distorções introduzidas por esta prática, há que 

tentar conciliar estes planos de incentivos, com os objectivos globais de toda a 

cadeia. 
 

Assim, poder-se-á referir que como forma de diminuir os efeitos do Bullwhip 

Effect, é necessário implementar a partilha de informação, sendo essa informação 

o mais rigorosa possível, estabelecer estratégias conjuntas de redução de 

preços/promoção e melhorar o desempenho operacional da cadeia de 

abastecimento. 
 

Uma das formas apontadas para a diminuição do Bullwhip Effect, é a 

centralização da informação, ou seja disponibilização a cada etapa da cadeia de 

abastecimento, sobre as procuras reais dos consumidores. 
 

Apesar do acesso a esta informação permitir uma redução das variações 

ocorridas, não elimina o Bullwhip Effect. (Chen et al, 2000) 
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3.7 – Cadeia de Abastecimento uma estratégia Push – Pull 
 

Quando se analisa o nível produtivo de uma organização, verifica-se que os 

gestores se deparam com uma decisão importante, a de estabelecer trade-offs 

entre a capacidade de resposta e a eficiência. Tradicionalmente a organização da 

produção seguia uma estratégia Push (ou make-to-stock), ou uma estratégia Pull 

(ou make-to-order). Recentemente, tem-se verificado a combinação das duas 

estratégias, retirando o que de melhor existe em cada uma delas. A fiabilidade da 

estratégia pull, com a velocidade e disponibilidade de existência da estratégia 

push. (Meyer e Meyer, 2001 e Simchi-Levi et al, 2003) 
 

Numa estratégia Push, os produtos são empurrados ao longo da cadeia de 

abastecimento, desde o fornecedor até ao cliente. Decisões de produção e 

distribuição são baseadas em previsões de longo prazo. Este tipo de estratégia 

apresenta como desvantagem a impossibilidade de se ajustar automaticamente 

às alterações no mercado, levando a que se crie obsolescência de determinados 

produtos à medida que os gostos dos clientes se vão modificando. 
 

Outro factor visível neste tipo de estratégias, são as encomendas 

desproporcionais que causam o Bullwhip Effect, levando a que a empresa tenha 

um stock de segurança excessivo, vários modelos de determinado produto e uma 

produção obsoleta. 
 

Quando se analisa uma estratégia Pull, verifica-se que produção e distribuição 

são baseadas em encomendas reais, a informação circula do cliente até ao 

produtor desencadeando o processo produtivo. Neste tipo de estratégia a 

empresa responde a encomendas específicas, não detendo qualquer tipo de 

stock. 
 

Este tipo de estratégia torna-se atractivo para as empresas, uma vez que permite 

eliminar a existência de inventário, reduzir o Bullwhip Effect, aumentar os níveis 

de serviço, entre outros. No entanto, é extremamente difícil aplicar esta estratégia 

quando os lead times são longos, uma vez que é impossível reagir às mudanças 

operadas no mercado. É também difícil obter vantagens de economias de escala, 

uma vez que as decisões quanto à produção e distribuição são tomadas em 
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resposta a procuras específicas por parte dos consumidores, sendo o uso 

eficiente de transportes e a produção em quantidades certas difíceis de alcançar. 
 

As vantagens e desvantagens apresentadas pelas estratégias Push e Pull, levaram 

a que as empresas tentassem combinar o melhor de ambas, dando lugar a uma 

estratégia Push-Pull (Make-To-Stock – Make –To-Order). (Simchi-Levi et al, 2002 e 

2003) 
 

Quando se está perante uma estratégia Push - Pull, existem operações que são 

tipicamente push, como é o caso das fases iniciais, e outras que são tipicamente 

pull, restantes fases do processo. Na fase push, as previsões de longo prazo têm 

menor incerteza e variação, enquanto na fase pull, as incertezas e variações são 

grandes, levando a que as decisões sejam efectuadas em função da procura. 
 

 

Procura real por parte 
do consumidor 

Matéria - 
Prima 

Produto 
Final 

Make – To – Stock Make – To – Order 
(Estratégia Push) (Estratégia Pull) 

Linha Temporal do Supply Chain 

a) b) 

 

Figura 9: Cadeias de Abastecimento Push –Pull (Adaptado de Simchi-Levi et al, 

2003) 

 

Os pontos a) e b) representam respectivamente um modelo puro da estratégia 

Make-to-Stock (MTS) e Make-to-Order (MTO). 
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Quando se considera um modelo Make-to-Order puro (Pull), o produtor não 

possui qualquer tipo de stock, assim, o processo inicia-se com a procura de 

matéria-prima para a concretização da encomenda originada pelo cliente. Poder-

se-á referir que, nesta situação a fronteira MTS-MTO se localiza no início do 

processo. Num modelo Make-to-Stock puro (Push), o produtor ou distribuidor 

possuem stock de produto final, pelo que a fronteira MTS-MTO se localiza no 

final da cadeia de abastecimento.  
 

A fronteira entre as duas estratégias poder-se-á localizar em qualquer ponto da 

linha temporal da Cadeia de Abastecimento, desde a aquisição de matérias-

primas até à entrega da encomenda ao cliente. 
 

Mobiliário Dell Vendedores
Tradicionais

Amazon

Matérias-Primas Produto Final

Produção Montagem Distribuidores 
Centrais

Lojas

 

Figura 10: Localizações possíveis da fronteira Push - Pull (Adaptado de Simchi-  

Levi et al, 2002) 
 

Quanto mais próxima se encontra a fronteira push - pull do início da cadeia de 

abastecimento – aquisição de matérias-primas -, maior será o lead time de 

entrega do produto ao cliente. Assim, a localização da fronteira entre as duas 

estratégias, deve considerar aspectos como complexidade do produto, lead times 

de montagem e transporte, relacionamento com os diversos fornecedores, entre 

outros. 
 

Produtos como os computadores, cuja produção é realizada com componentes 

standard disponibilizados por vários fornecedores e cujos lead times de 

montagem são curtos, a fronteira push - pull poderá ser estabelecida ao nível da 

montagem, passando a empresa a responder a pedidos específicos em detrimento 

da constituição de stocks de produto final. 
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À medida que se avança na linha temporal da Cadeia de Abastecimento, o valor 

dos produtos aumenta, sendo o valor dos componentes na fase inicial é menor do 

que após a sua montagem, e este por sua vez é menor do que o valor final do 

produto. Poder-se-á referir, que é preferível manter stocks na fase inicial do 

processo, do que nas fases posteriores, uma vez que o custo de manter uma 

unidade em stock, vai aumentado ao longo da cadeia de abastecimento. (Simchi-

Levi et al, 2002) 
 

A técnica de Postponement ou Delayed Differentiation é um excelente exemplo da 

estratégia Push - Pull. Através de um adiamento da customização, o produto é 

transportado na sua forma genérica ao longo da Cadeia de Abastecimento até 

haver um conhecimento preciso de quais as características requisitadas pelo 

cliente.  
 

As fases anteriores à introdução de características diferenciadoras no produto, 

são geridas com base na estratégia Push. O produto na sua forma genérica é 

construindo e transportado com base em previsões de longo prazo. Sendo a 

procura da forma genérica do produto uma combinação da procura dos produtos 

finais a que irá dar origem, as previsões são mais exactas e os níveis de 

inventário reduzidos.  
 

  

Push 
 

Pull 
 

Objectivo 
 

Minimização de custos 
 

Maximização do serviço 

prestado 
 

Complexidade 
 

Elevada 
 

Baixa 
 

Foco 
 

Alocação de recursos 
 

Responsabilidade 
 

Lead time 
 

Longo 
 

Curto 
 

Processos 
 

Supply chain planning 
 

Order fulfillment 
 

Tabela 13: Características da estratégia Push e Pull na Cadeia de 

Abastecimento (Adaptado Simchi-Levi, 2003) 
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Como poderá um empresa decidir qual a estratégia apropriada? Deverá seguir 

uma estratégia Push? Uma estratégia Pull? Ou a combinação destas duas 

estratégias? 
 

Segundo Simchi-Levi et al (2002), existem dois factores que permitem o matching 

entre as estratégias na Cadeia de Abastecimento e os produtos/empresas, gestão 

da incerteza e economias de escala. 
 

 Gestão da incerteza: considerando todos os restantes factores iguais, o 

aumento da incerteza, leva à gestão da cadeia de abastecimento com base numa 

estratégia Pull, sendo que a cadeia passa a ser gerida baseada na procura real. 

Se pelo contrário, a incerteza na procura é baixa e mantendo-se os restantes 

elementos constantes, a estratégia a ser utilizada na cadeia de abastecimento 

passa a ser uma estratégia Push, baseada em previsões sobre a procura. 
 

 Economias de escala: o aumento da importância das economias de 

escala com vista à redução dos custos, pressupõe uma gestão com base em 

previsões de procura agregada num ambiente temporal longo. Perante este 

cenário e sendo as restantes condições idênticas, dever-se-á optar-se por uma 

estratégia Push. Se pelo contrário, a importância de economias de escala ao nível 

de produção, montagem ou distribuição não é relevante, e o produto/serviço é 

caracterizado por procuras incertas, a estratégia pelo qual se deverá optar será 

uma estratégia Pull. 
 

Se se considerar uma mercearia, onde produtos como pasta de dentes, champôs, 

sabonetes têm uma procura considerada como estável, e onde a redução dos 

custos de transporte é um factor crítico para a diminuição ou aumento do custo 

global da Cadeia de Abastecimento, está-se perante uma estratégia push. Se pelo 

contrário, a procura é caracterizada por elevadas incertezas e as economias de 

custo não são um factor relevante, então como já foi referido a estratégia está-se 

perante uma estratégia Pull.  
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3.8 – Postponement - Conceito 
 

Neste trabalho de pesquisa e apesar da sua aplicabilidade não se verificar no 

caso de estudo apresentado, considerei ser necessário abordar o tema 

Postponement, quer quanto ao seu conceito, quer quanto às suas estratégias e 

aplicação. 
 

A satisfação de um cliente quer ao nível da qualidade, quer ao nível da 

quantidade mantendo o mesmo nível dos serviços prestados, afecta toda a gestão 

da Cadeia de Abastecimento. Assim, se o fornecimento exceder a procura, estar-

se-á perante custos de inventário indesejáveis, se pelo contrário, a procura 

excede o fornecimento, estar-se-á perante vendas perdidas e ineficiência na 

cadeia de fornecimento. Torna-se importante que o design de produtos e 

processos seja gerido eficientemente como forma de alcançar um elevado serviço 

prestado aos clientes e uma eficaz gestão da Cadeia de Abastecimento. A 

utilização da estratégia de Postponement poder-se-á considerar como uma 

maneira eficaz de obter esse objectivo. (Zhang e Tan, 2001) 
 

Para Feitzinger e Lee (1997), o sucesso de uma personalização em massa 

eficiente, reside no adiamento das tarefas que diferenciam o produto para 

determinado consumidor até ao último ponto possível na rede de fornecimento, 

quer este seja ao nível da produção ou distribuição. Como forma de alcançar este 

adiamento, as empresas devem repensar o design dos seus produtos, dos seus 

processos e de toda a cadeia de abastecimento. A adopção da estratégia de 

Postponement, permitirá às empresas operarem no mercado eficientemente e 

responder eficazmente as necessidades dos consumidores com um baixo nível de 

stock. 
 

O conceito de Postponement é conhecido na literatura desde os anos 50 através 

de Wroe Alderson (apud Zinn e Bowersox, 1988, Zinn, 1990, Lee e Tang, 1997, 

Van Hoek et al, 1998, Pagh e Cooper, 1998, Waller et al, 2000, Johnson e 

Anderson, 2000), altura em que foi identificado como estratégia a utilizar para 

diminuir a incerteza relacionada com as operações de marketing. Segundo o 

autor, os custos decorrentes de riscos e incertezas estavam intrinsecamente 

relacionados com a diferenciação, quer ao nível de tempo, quer ao nível de lugar, 
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que ocorre durante as fases de produção e logística. Quanto maior o grau de 

adiamento da configuração final, menor será a possibilidade de ocorrerem perdas 

no negócio, de o produtor não conseguir satisfazer as necessidades dos seus 

clientes na altura exacta. 
 

Foi somente na última década que o tema voltou a despertar o interesse de 

académicos e profissionais. Em 1988, Zinn e Bowersox, descrevem Postponement 

como uma estratégia eficaz para melhorar os sistemas de marketing e 

distribuição. As alternativas de adiamento são aumentadas, ao ser proposto o 

adiamento de actividades como rotulagem e embalagem do produto final, até 

serem conhecidas as necessidades ao nível da procura, evitando o stock de 

produtos obsoletos. 
 

Christopher (1998), amplia o conceito de Postponement ao posicioná-lo como 

uma estratégia potencial para reorganizar a logística global de empresas que 

actuam nos mercados europeu, asiático e norte-americano. Segundo o autor, é 

possível alcançar custos mais baixos e maior flexibilidade para a procura, através 

do transporte de produtos semi-produzidos e embalagens intermédias. A 

configuração final do produto dever-se-á realizar o mais próximo possível do 

cliente final. 
 

Em 1996, Lee, descreve Postponement como “introdução do ponto de diferenciação 

do produto, o mais tarde possível no processo produtivo”. Para os autores (Lee et 

al, 1997), o valor do postponement é o valor da informação. À medida que é 

adiada a decisão de introdução de variáveis diferenciadoras no produto, mais 

informação sobre o cliente é recolhida e analisada. 
 

Nova contribuição é realizada em 1998, por Pagh e Cooper para o 

desenvolvimento e compreensão do conceito. Para os autores, a lógica por detrás 

do conceito de Postponement, é que riscos e incertezas são transportados para o 

ponto de diferenciação (forma, lugar e tempo) do produto, que ocorre durante as 

operações de logística e produção. À medida que partes das operações de 

produção e logística são adiadas até ao conhecimento do pedido do cliente, o 

risco e a incerteza da operação podem ser reduzidos ou totalmente eliminados. 
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Estes autores, combinam ainda os conceitos de postponement (de produção e de 

logística), e especulação. 

 

Estratégias de Postponement 
 

Zinn e Bowersox (1988), apresentam cinco tipos de postponement: rotulagem, 

embalamento, processamento e produção – baseadas no tipo de operação a ser 

adiado e time postponement ocorrido durante o transporte. Estas estratégias 

referem-se ao ponto em que na Cadeia de Abastecimento, os produtos transitam 

da fase de semi acabados para a fase final (acabamento final), após 

conhecimento dos requisitos finais do consumidor. 
 

No adiamento de rotulagem (labeling postponement) e no adiamento de 

embalamento (packaging postponement), o produto é armazenado na sua forma 

standard, sendo a colocação dos diferentes rótulos e embalagens realizada após o 

conhecimento da procura. Esta operação poderá ser realizada pelo distribuidor, 

que se encontra no final da cadeia de abastecimento, ou seja próximo do 

consumidor final.  
 

As diferentes estratégias apresentadas têm associados diferentes custos e 

benefícios. Assim, com o adiamento do processo de embalamento, os custos de 

inventário são minimizados, uma vez que o stock é composto por produto 

standard. No entanto, os custos de embalamento sofrem um aumento, visto 

serem realizados em quantidades pequenas, não possibilitando a existência de 

economias de escala. Da mesma forma, no adiamento do processamento e da 

produção os custos dos componentes podem sofrer um aumento, se esse produto 

necessitar de ser estandardizado através de múltiplos produtos devido às suas 

características adicionais. 
 

Cooper (1993), propõem que o Postponement seja considerado como um factor 

determinante na estratégia de distribuição global da empresa. As estratégias por 

si apresentadas são as primeiras que consideram especificamente a distribuição 

global, diferindo das estratégias apresentadas anteriormente que consideram os 

clientes individuais em detrimento do mercado. Poder-se-á também referir que 

estas estratégias se baseiam nas características dos produtos, não considerando 
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o valor dos produtos e a variabilidade da procura, condutores considerados por 

outros autores como sendo potenciadores da utilização de uma estratégia de 

postponement. 
 

As estratégias podem variar desde a centralização da produção e distribuição até 

diferentes níveis de descentralização. Segundo o autor, a escolha da estratégia 

baseia-se em três características do produto: marca, composição e embalagem. 

Nos casos em que as três características estão presentes em todos os mercados 

em que o produto é comercializado, o autor defende o uso de uma estratégia de 

postponement unicêntrico, ou seja, tanto a produção como a distribuição estão 

centralizadas. A produção e distribuição são mantidas num armazém central, a 

exemplo do postponement de tempo. 
 

Quando apenas a composição é diferenciada para os diferentes mercados, é 

proposta uma estratégia de bundled postponement (produção por lotes), a 

produção continua a ser realizada de forma centralizada, mas o processo de 

produção é alterado, adiando a introdução de variáveis diferenciadoras no 

produto. Esta estratégia é a combinação de postponement de forma com o 

postponement de tempo. 
 

Nos casos em que a embalagem e composição são personalizadas ou apenas 

quando a embalagem é personalizada, o autor (Cooper, 1993) propõem uma 

estratégia de adiamento da montagem (deferred assembly) ou um adiamento no 

embalamento (deferred packaging). Nestes casos, a diferenciação ocorre no 

armazém, fora da linha de produção. 
 

Numa visão alternativa dos benefícios do adiamento da diferenciação dos 

produtos, Lee e Tang (1997), apresentam três abordagens para o adiamento da 

diferenciação do produto: Standardização – uso de componentes ou processos 

comuns, Design Modular – decomposição do produto final em sub-módulos que 

facilmente se podem interligar e Reestruturação do Processo – reestruturação das 

várias etapas produtivas. 
 

Van Hoek et al (1998), consideram que a estratégia de Postponement pode ser 

aplicada na forma do produto – a produção ou montagem são retardados até ao 
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conhecimento das necessidades do consumidor, permitindo a introdução das 

alterações desejadas pelo consumidor; no tempo de produção e no local de 

produção (também designado como postponement logístico) – a deslocação dos 

produtos ao longo da cadeia deverá ser realizada o mais tarde possível e o 

armazenamento deverá ser feito em locais próximos dos consumidores, sendo 

que a sua personalização é feita nesse local. 
 

Ao introduzir a combinação dos conceitos de Postponement e Especulação, Pagh 

Cooper (1998) definem quatro tipos de estratégias, como se poderá observar na 

tabela que se apresenta. 

 

       Logística 

  Especulação 
(Inventários 

descentralizados) 

Postponement 
(Inventários 

Centralizados e/ou 
distribuição directa) 

Especulação 
 
(Produção para 
stock) 

Estratégia de 
Especulação 

Estratégia de 
Postponement Logístico 

Pr
od

uç
ão

 
  

Postponement 
 
(Produção para 
encomenda) 

Estratégia de 
Postponement 

Produtivo 

Estratégia de 
Postponement 

 

     Tabela 14: Matriz Postponement e Especulação (Adaptado de Pagh e Cooper, 

1998) 
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Factores determinantes na aplicação da estratégia de Postponement  
 

Poder-se-á mencionar como factores determinantes para a aplicação da 

estratégia de Postponement, a personalização, a redução do ciclo de vida dos 

produtos, erros de previsão, elevado valor unitário do produto e comunicação. 
 

 Personalização 

As organizações orientadas para o mercado, podem ser caracterizadas por 

segmentarem os mercados, diferenciarem os produtos e serviços e adoptarem a 

Cadeia de Abastecimento às exigências da procura. Uma cadeia de 

abastecimento orientada para o mercado necessita que haja cooperação entre 

vários membros da cadeia, de forma a que a resposta aos clientes seja a mais 

breve possível, fornecendo produtos e/ou serviços de elevada qualidade, 

minimizando os custos para a empresa. 
 

Segundo Waller et al (2000), a diferenciação dos produtos para satisfazer o 

cliente, implica muitas vezes a alteração de atributos físicos ou não-físicos, 

diferenciação essa que caracteriza o processo de personalização. Se um produto 

tem apenas uma configuração possível, ele não pode ser personalizado, se pelo 

contrário existem várias configurações possíveis, o produto tem um elevado 

potencial de personalização. 
 

A personalização em massa é o novo paradigma competitivo enfrentado pelas 

empresas. Van Hoek et al (1998) citam cinco métodos de se alcançar a 

personalização em massa:  
 

• Criação de produtos e serviços personalizáveis pelos clientes, envolvendo a 

fase de design; 
 

• Modularização de componentes para personalização de produtos finais e 

serviços, postponement de produção, envolvendo as fases de design, 

produção e distribuição; 
 

• Promoção de quick response ao longo do supply chain, abrangendo a fase 

de distribuição; 
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• Personalização de serviços através de produtos ou serviços padrão, 

envolvendo as etapas de distribuição e vendas e  
 

• Ponto de distribuição personalizado, envolvendo a fase de vendas. Apenas 

na modularização de componentes e personalização de serviços é utilizada 

a estratégia de postponement.  
 

Os autores lembram que nem todos os produtos e processos são susceptíveis de 

separação em fase primária (produção de produtos comuns ou módulos 

genéricos) e fase secundária (personalização dos produtos/serviços), como 

acontece na indústria química. 
 

Através de um modelo analítico, Lee (1996), examina a estratégia de 

Postponement, considerando simultaneamente inovações de logística, 

padronização e modularização dos produtos. Segundo o autor, o valor da 

aplicação de postponement é maximizado quando o processo produtivo é 

desenhado de forma a que a personalização/padronização ocorra após longas 

etapas de produção, nas quais pouco valor é acrescentado ao produto. 
 

Lee e Tang (1997) apresentam uma análise sobre os custos e benefícios de adiar 

a diferenciação do produto. Os autores, referem que antes de se iniciar qualquer 

medida de re-design de processos, se deverá analisar a estrutura financeira do 

produto, uma vez que podem ocorrer aumentos de custos ao nível de processos 

adicionais e de investimento. Neste estudo, são apresentados três métodos de 

delayed product differentiation e seus benefícios:  
 

 

• Padronização de componentes – partes do produto são redesenhadas de 

forma a serem comuns a outras partes de outros produtos. Este método é 

eficaz quando custos de investimento e de processamento são baixos; 
 

 

• Desenho modular – ocorre quando as partes dos produtos são 

configuradas em sub-montagens comuns a múltiplos produtos. O produto 

é dividido em duas partes, uma comum a todos os produtos da linha 

(primeira etapa da produção) e outra que caracteriza a personalização 

(segunda etapa), sendo a montagem adiada. Este método deverá ser 
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utilizado quando, o lead time da segunda etapa for longo, o módulo 

adicional for de fácil manuseamento ou o desenho modular de baixo custo 

e 
 

• Reestruturação do processo produtivo – adiamento de uma operação a 

jusante ou troca de operações para adiamento da diferenciação, obtêm-se 

benefícios com este método quando o lead time da primeira etapa for 

longo, e a segunda fase constituir uma actividade de valor acrescentado 

para o produto.  
 

Em 1997, Garg e Tang desenvolveram modelos para examinarem as alternativas 

de adiamento para produtos com múltiplos pontos de diferenciação, tendo por 

objectivo a identificação do ponto ideal de diferenciação e a optimização das 

operações. Na análise apresentada é considerado um processo de produção 

composto por três estágios e duas características diferenciadoras. A diferenciação 

introduzida entre o primeiro e segundo estágio é designada como early 

postponement, sendo a introdução da segunda característica efectuada antes do 

terceiro estágio designada por late postponement. 
 

 

 Redução do Ciclo de Vida do Produto 

Johnson e Anderson (2000), referem que as actuais reduções dos ciclos de vida 

dos produtos consequência dos avanços tecnológicos, têm implicações ao nível do 

stock de produto acabado, aumentando o seu risco de obsolescência. Como 

forma de diminuir esses riscos e aumentar a disponibilidade de produtos em 

stock, possibilitando uma resposta rápida ao cliente, as empresas estão a 

adoptar a estratégia de postponement nas suas actividades. 
 

Os autores no seu estudo, apresentam um modelo de simulação para medição 

dos benefícios da aplicação da estratégia de postponement em produtos com um 

reduzido ciclo de vida. Os resultados deste estudo, demonstram um aumento do 

valor da estratégia de postponement para casos em que a incerteza da procura é 

elevada e quando o número de variações do produto é elevado. A aplicação desta 

estratégia é ainda mais eficaz, quando a procura pelas variações do produto é 

uniforme. 
 

83 



 

 Erros de previsão e elevado valor do produto 

Como já anteriormente referido Zinn e Bowerson (1988), propõem a separação do 

conceito de Postponement em cinco diferentes tipos, cada qual com a sua 

estrutura de custo – postponement de tempo e postponement de forma: 

rotulagem, embalamento, montagem e produção. Através da metodologia de 

simulação, os autores quantificaram os trade-offs que influenciam a decisão da 

empresa em utilizar a estratégia de adiamento, assim como, as variáveis que 

influenciam as decisões de adiamento, concluindo que existem dois condutores 

comuns a todos os tipos de adiamento: a incerteza da procura e o valor do 

produto. 
 

Ao longo dos tempos, como forma de lidar com a complexidade dos mercados, as 

empresas têm apostado em técnicas de previsão sofisticadas, tentando prever 

com o maior rigor, qual a procura para os variados produtos e nos variados 

canais de distribuição, tentando dar uma resposta célere aos clientes. Para que 

seja possível uma distribuição física antecipada, é necessário que a empresa 

possua previsões de venda detalhadas para cada marca, tamanho da embalagem 

e versão do produto.  
 

O uso de previsões detalhadas, permite às empresas possuir um stock suficiente, 

no tempo e no lugar certo, de forma a satisfazer o mais eficientemente e 

eficazmente o cliente. Quando perante elevados erros de previsão, as empresas 

devem equacionar a aplicação da estratégia de postponement, tentando desta 

forma reduzir os custos com produtos obsoletos. 
 

Zinn (1990), define a aplicação da estratégia postponement para produtos com 

elevados erros de previsão e produtos com elevado valor unitário. Segundo o 

autor, erros na previsão da procura aumentam os custos de marketing e de 

distribuição. Ao adiarem a configuração final de um produto até ao conhecimento 

específico do pedido do cliente, as empresas evitam o risco de distribuição para 

locais errados, assim como, a detenção de stock que não se adequam às 

necessidades dos clientes. A utilização da estratégia de Postponement permite às 

empresas uma oportunidade de se diferenciarem da concorrência, oferecendo aos 
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seus consumidores uma gama mais ampla de produtos, ao mesmo tempo que 

mantém um investimento reduzido em stocks. 
 

 

 Comunicação  

Para que a aplicação da estratégia de Postponement, na Cadeia de Abastecimento 

seja considerada como um sucesso, é necessário que vários factores sejam 

combinados. Segundo Van Hoek et al (1998), a tecnologia de informação é um 

desses factores. O aumento da importância do Postponement na empresa, requer 

mudanças na base operacional da organização que estão associadas à tecnologia 

de informação utilizada.  
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Factores que condicionam o sucesso da estratégia de Postponement  
 

A aplicação da estratégia de Postponement deverá ter em consideração, não 

apenas os factores que conduzem à sua aplicação ou que justificam o seu uso, 

mas também as desvantagens que apresenta, nomeadamente desvantagens 

associadas ao custo, à diminuição do nível de serviço prestado, a inadequações 

por parte da empresa ou da organização.  
 

Das várias limitações à estratégia de Postponement, Van Hoek et al (1998) citam 

a estrutura e práticas organizacionais. Para que a aplicação da estratégia de 

Postponement numa organização seja considerada como um sucesso será 

necessário implementar mudanças na Cadeia de Abastecimento, envolvendo 

processos e pessoas. Poder-se-á citar que uma empresa com um controlo vertical 

sobre as suas actividades, pode gerar inércia e inflexibilidade que são 

incompatíveis com a estratégia de adiamento. 
 

Outra razão apontada pelos autores como potenciador de limitação à 

implementação da estratégia de postponement, ou ao seu sucesso é a gestão das 

relações entre produção - logística e marketing. Assim, ao nível operacional a 

implementação da estratégia de postponement requer a integração entre as 

funções de marketing, produção e logística ao longo da Cadeia de Abastecimento, 

à medida que as diversas actividades de produção e marketing são 

“movimentadas” no canal de distribuição, como seja o caso da personalização dos 

pedidos dos clientes, entregas ao distribuidor, promoções especiais, entre outras. 

Os autores, relembram a não existência de uma solução universal, podendo o 

balanço entre eficiência e capacidade de resposta variar de negócio para negócio, 

de unidade organizacional para unidade organizacional e até de actividade para 

actividade. 
 

Outro factor limitador da implementação da estratégia de Postponement são os 

custos associados. Bucklin (apud Waller et al, 2000), classificou os custos em 

custos incorridos pelo fornecedor (stocks, transporte, incertezas e gastos com 

marketing) e custos incorridos pelo cliente (manutenção de stocks e rupturas). A 

combinação do conjunto destes custos, segundo o autor irá determinar a 

aplicação da estratégia de Postponement na Cadeia de Abastecimento. 
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Tendo por base o trabalho desenvolvido por Bucklin, Waller et al (2000) analisam 

a forma como a estratégia de Postponement será aplicada considerando os 

mesmos custos apresentados por Bucklin, associados a condições como grau de 

personalização e tempo/rapidez de produção. 
 

Para os autores, elevados níveis de aplicação da estratégia de postponement, 

conduzem à diminuição dos custos com stocks, no entanto para um certo grau 

de adiamento, os elevados níveis de personalização conduzem a um aumento 

desses custos. À medida que o produto se vai deslocando ao longo da cadeia de 

abastecimento vão sendo acumulados trabalho e produção, assim, o benefício 

marginal de adiamento de uma etapa é maior no final da cadeia de 

abastecimento do que o adiamento de uma etapa no início do processo. 
 

Para Zinn e Bowersox (1988), os custos são classificados em custos com stocks, 

custos de processamento, custos de transporte e custos com vendas não 

efectuadas. Segundo os autores, a aplicação da estratégia de Postponement 

permite uma diminuição dos custos de stocks, tendo como contrapartida o 

aumento dos custos de processamento e de vendas não realizadas. 
 

Como se poderá verificar através da tabela que seguidamente se apresenta, o 

adiamento da colocação dos respectivos rótulos nos produtos proporciona uma 

redução dos custos de stcokagem, uma vez que não se verifica a necessidade de 

manter uma etiqueta para cada marca, ou um produto para cada referência, 

sendo este armazenado sem rótulo. O custo de processamento de 

etiquetas/rótulos, por sua vez será mais elevado, em virtude de este se processar 

em lotes mais reduzidos. No que se refere ao adiamento do embalamento do 

produto, os custos de produção tendem a aumentar, uma vez que a produção 

passa a ser realizada em lotes de menor dimensão, e os custos de stockagem 

tendem a reduzir. 
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Tipos de Postponement Categorias de custo Impacto 

 

Produção 

 

- Processamento 

- Manutenção de Stock 

- Transporte 

- Vendas não realizadas 

 

- Aumenta 

- Diminui 

- Diminui 

- Aumenta 
 

 

Montagem 

 

- Processamento 

- Manutenção de Stock 

- Transporte 

- Vendas não realizadas 
 

 

- Aumenta 

- Diminui 

- Diminui 

- Aumenta 

 

Embalagem 

 

- Processamento 

- Manutenção de Stock 

- Transporte 
 

 

- Aumenta 

- Diminui 

- Diminui 

 

Etiquetagem 

 

- Processamento 

- Manutenção de Stock 
 

 

- Aumenta 

- Diminui 

 

Tempo 

 

- Manutenção de Stock 

- Transporte 

- Vendas não realizadas 
 

 

- Diminui 

- Aumenta 

- Aumenta 

 

     Tabela 15: Impacto nos custos segundo os vários tipos de Postponement 

(Adaptado de Zinn e Bowersox, 1988 e Zinn, 1990) 
 

Poder-se-á concluir que se torna menos oneroso manter stocks de matérias -

primas e componentes, do que produto acabado, como mencionado no trabalho 

de Waller et al (2000) uma vez que, estes últimos incorporam os custos das 

matérias-primas e do trabalho de produção. 
 

A necessidade de agregar mais valor ao produto oferecido aos clientes, sem 

inviabilizar os negócios, tem levados as diversas empresas a optarem pela 

aplicação da estratégia de Postponement. Por forma a que esta aplicação seja a 

mais adequada às necessidades da empresa, esta deverá conhecer os seus 

produtos, assim como as características da procura. É importante ter 

consciência que a implementação da estratégia depende de factores internos e 

externos, que devem ser considerados em sincronia. 
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3.9 – Just in Time 
 

O meio empresarial do período pós -guerra é caracterizado por um ambiente 

estável, com pouca concorrência, solicitações de bens e serviços constantes, 

baixos custos de matérias – primas e previsões de consumo fiáveis. A estratégia 

de negócios preconizada na época baseia-se na produção em massa de um 

número limitado de bens. 
 

Até meados da década de 70, a competitividade das empresas encontra-se 

assente no seu desempenho financeiro e produtivo. Sendo que após esse período 

o mercado sofre alterações, passando a procura de bens e serviços a ter uma 

componente mais variável e as matérias-primas um custo mais elevado. O 

comportamento dos clientes é também alterado, passando estes a serem mais 

exigentes, procurando produtos e serviços com maior qualidade, maior 

funcionalidade, preços mais atractivos e prazos de entrega menores. (Ballou, 

1993) 
 

A obtenção de uma maior competitividade passa a ser o factor chave de 

sobrevivência e crescimento das várias empresas, num ambiente caracterizado 

pela procura constante de novos produtos e serviços. (Porter, 1985) 
 

A necessidade de agregar valor aos produtos e serviços tem impulsionado a 

procura de instrumentos cada vez mais eficazes na gestão empresarial. 

Estratégias como Just in Time (JIT), Efficient Consumer Response (ECR), Gestão 

do Supply Chain (SCM) e Vendor Managed Inventory (VMI) são uma realidade na 

busca do incremento da produtividade e competitividade.  
 

A formação de alianças estratégicas entre fornecedores e clientes passa a ser 

uma realidade é uma necessidade no meio empresarial actual. Possuindo os 

fornecedores um melhor e mais exacto conhecimento dos lead times e das suas 

capacidades produtivas, e existindo um decréscimo das margens de lucro e um 

aumento das exigências dos clientes, uma relação de cooperação entre os 

fornecedores e os clientes irá possibilitar com que ambos obtenham os 

conhecimentos necessário por forma a manterem-se competitivos e a 

maximizarem os seus lucros. 
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Ao longo dos últimos trinta anos, muitos foram os conceitos e ideias de gestão 

empresarial introduzidos no mercado, alguns foram simplesmente abandonados, 

outros por seu lado estão presentes na gestão actual. Um dos princípios com 

maior impacto e com um elevado grau de adaptação por parte das empresas é o 

Just in Time (JIT). O sistema de produção JIT teve origem na década de 70 no 

Japão na Toyota Motor Company, sob a direcção de Taiichi Ohno. 
 

Segundo Hay (1988), Just in Time ou JIT poderá ser definido como uma filosofia 

de produção, uma filosofia de eliminação de desperdícios no processo de 

produção global, desde as compras à distribuição. Quando implementada de 

forma adequada, o JIT permite à empresa transformar a produção numa arma 

estratégica. 
 

Para Béranger (1989), o princípio do JIT poderá ser definido como “Comprar ou 

produzir o que é necessário no momento em que se torna necessário”. Tendo por 

base o caso de uma empresa que transforma matérias-primas em componentes, 

agrupando posteriormente esses componentes em subconjuntos e finalmente no 

produto final, o princípio do JIT pode ser expresso como: 
 

“É necessário produzir e entregar: 
 

• Os produtos acabados no preciso momento em que se tornam necessários 

para a venda; 
 

• Os subconjuntos no preciso momento em que se tornam necessários para 

a montagem dos produtos finais; 
 

• Os componentes no preciso momento em que se tornam necessários à 

montagem dos subconjuntos; 
 

• As matérias-primas no preciso momento em que se tornam necessários 

para serem transformadas em componentes destinados a integrarem os 

subconjuntos.” 
 

O JIT é um conjunto de actividades desenvolvidas para alcançar um elevado 

volume de produção, usando inventários mínimos de matérias-primas, de 

produtos em vias de fabrico e de produto acabado. 
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JIT baseia-se na lógica de que nada é produzido até ser necessário, sendo que 

essa necessidade é criada pela procura actual do produto ou serviço. Assim, 

quando um produto é vendido, o mercado “puxa” (pull) a recolocação desse 

mesmo produto à produção, que irá repercutir essa informação até à aquisição 

das matérias-primas como se poderá observar na figura que seguidamente se 

apresenta. (Chase et al, 2001) 
 

 
 

        Figura 11: Sistema Pull (Adaptado de Chase et al, 2001) 
 

Por forma a que a estratégia Pull funcione sem quaisquer problemas, o JIT 

procura obter elevados graus de qualidade em cada fase do processo produtivo, 

estabelecer relações de confiança com os fornecedores e obter previsões fiáveis da 

procura do produto final. 
 

Para os autores Chase et al, (2001) JIT poderá ser visto coloquialmente como “Big 

JIT” e “Little JIT”. No primeiro caso, também denominado como “Lean Production”, 

a filosofia subjacente é a eliminação do desperdício (muda) em todas as 

actividades da empresa: relações humanas, relações com fornecedores, 

tecnologia, gestão dos materiais e inventários. No segundo caso “Little JIT”, 

baseia-se mais especificamente na gestão dos inventários e no providenciamento 

de serviços/recursos quando e onde necessários. 
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O JIT não é apenas uma filosofia, é também uma técnica que se baseia na ideia 

de que nenhuma operação deverá ocorrer, sem que haja necessidade de esta ser 

executada. (Christopher, 1998) 
 

 

      Figura 12: Jit é uma filosofia, um conjunto de técnicas e um método de 

planeamento e controlo (Adaptado de Nicholas, 1998) 
 

Poder-se-á definir o objectivo do JIT como visando o aumento dos lucros e 

retorno do investimento através da redução de custos, redução de stocks e 

melhoramentos na qualidade, através da eliminação dos desperdícios e do 

envolvimento dos trabalhadores no processo produtivo. (Hay, 1988) 
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De forma sucinta resume-se os requisitos e suposições do JIT como: 
 
 

O que é 
 

O que faz 

 

 - Filosofia de Gestão 
 

 - Sistema “Pull” ao longo da 
empresa 

 

 - Ataca o desperdício (tempo, 
stocks, sobras) 
 

 - Expõe os problemas e pontos 
de estrangulamento 
 

O que requer 
 

O que assume 

 

 - Participação dos colaboradores 
 

 - Melhoramentos contínuos 
 

 - Controlo da Qualidade Total 
 

 - Lotes pequenos 

 
 
 - Ambiente estável 

 
     Tabela 16: “The What’s of Just in Time” (Adaptado de Chase et al, 2001) 
 

 

O sistema Just in Time assenta em três pilares chave: (Hay, 1988 e Lubben, 

1989) 
 

 Integração e optimização: Todas as organizações devem desencadear 

acções de simplificação e optimização das suas unidades produtivas, permitindo 

uma redução das ineficiências e dos desperdícios gerados e possibilitando 

responder de forma eficaz e eficiente às necessidades do mercado, no que 

concerne ao cumprimento de prazos, às quantidades necessárias, à eliminação 

de períodos de espera e de stock. Integrar e optimizar um sistema, significa que 

todos os elementos intervenientes no processo produtivo, devem ser utilizados 

nas quantidades certas e nos momentos exactos. Dever-se-á simplificar todo o 

processo produtivo desde as compras até à distribuição. 
 

A integração e simplificação devem conduzir a uma visualização de todo o 

processo produtivo, desde a fase inicial de concepção até à distribuição, 

eliminando as compartimentações e barreiras físicas que possam existir. Uma 

eficiente integração e optimização do processo irá permitir que tudo o que não 

agrega valor ao produto, é desnecessário e por consequência necessita de ser 

eliminado. 
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 Melhoria contínua (Kaizen): O JIT fomenta o desenvolvimento de 

sistemas internos que encorajam a melhoria constante, não apenas de processos 

e procedimentos, mas também de todos os colaboradores dentro da empresa, 

desde a base até à Direcção. A gestão de topo, deve encarar a melhoria contínua 

como uma missão. Toda e qualquer contribuição que signifique a introdução de 

melhorias no processo produtivo, por mais insignificantes e inexpressivas que 

sejam nos resultados imediatos, devem ser apoiadas e divulgadas, permitindo 

construir uma base de confiança e envolvimento entre todos os colaboradores. 

Assim, dever-se-á desenvolver a participação dos colaboradores na definição e 

nas metas globais da empresa, uma vez que “a inteligência está aleatoriamente 

distribuída na organização”. 
 

 Entender e responder às necessidades dos clientes: A organização 

deve responder aos seus clientes atendendo aos requisitos de qualidade do 

produto, ao prazo de entrega e ao custo. 
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Pensamento Tradicional 
 

Pensamento Estratégico JIT 
 

Qualidade 
vesrus Custo 

 

 - Menores custos com uma 

qualidade aceitável 

 

 - Elevado, qualidade consistente 

com “zero defeitos” 

 
Inventários 

 

 - Grandes inventários 

provenientes de: 

    a) Descontos de quantidade 

    b) Economias de escala 

    c) Stock de protecção 

 

 

 - Baixos inventários 

acompanhados de uma entrega 

“contínua” de confiança 

 
Flexibilidade 

 

 - Longos “lead times” 

 - Flexibilidade mínima 

 

 - Curtos “lead times” 

 - Guiado pelo serviço ao 

consumidor 

 - Maior flexibilidade 

Transporte  

 - Menores custos com um 

nível de serviço aceitável 

 

 - Níveis de serviço de confiança 

Fornecedores  

 - Adversário 

 - Negociações difíceis 

 

 - Joint Venture 

 - Parceiros 

Número de 
Fornecedores 

 

 - Muitos, evitando a 

dependência 

 

 - Poucos, relações de longo-prazo 

 
Comunicação 

c/fornecedores 

 

 - Mínimas, secretas e 

controladas 

 

 - Abertas, partilha de informação 

 - Resolução de problemas 

conjuntos 

 

Geral 

 

 - Negócio gerido através do 

custo 

 

 - Negócio gerido através do 

serviço ao consumidor 
 

  Tabela 17: “The effect of JIT on a company’s culture” (Adaptado de Christopher, 

1998) 
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A filosofia JIT é baseada nos elementos que a seguir se descrevem (Voss et al, 

1989): 
 

 Fluxo/Layout: o layout deverá ser definido o mais aproximado a uma 

linha recta, por forma a que o tempo em que é acrescentado valor ao produto 

seja o máximo possível, e o tempo que este tem de permanecer em filas de espera 

ou em processos seja o mínimo possível, uma vez que não acrescenta valor ao 

produto; 
 

 Modelos misturados: o objectivo do JIT é aproximar ao máximo o rácio 

de produção com as encomendas/procura. Um dos métodos é aumentar a 

flexibilidade da produção, de forma a que diferentes modelos sejam produzidos 

na mesma linha; 
 

 Redução do tempo de setup: tem por objectivo possibilitar a redução 

dos tamanhos dos lotes, levando a que o lote seja igual a uma unidade. O 

benefício mais importante da dimensão do lote é, possibilitar a produção do 

produto tão constante e previsivelmente quanto possível. Existem no entanto 

outros benefícios que a empresa pode alcançar com a diminuição do tamanho do 

lote, como sejam: (Hay, 1988) 
 

• Melhoria da curva de aprendizagem: “Um operador que faz um dado item 

durante três dias e deixa de o fazer durante 17 dias, tem 3 dias e 

aprendizagem e 17 dias para esquecer a aprendizagem e a experiência 

obtida. A produção de cada item todos os dias evita o período regressivo na 

curva de aprendizagem.”; 
 

• Aumento da flexibilidade; 
 

• Menores tempos de espera: ”À medida que os tempos de espera entre 

produções diminuem e que esta redução permite lotes mais pequenos, os 

tempos de produção unitária também diminuem.” e 
 

• Melhorias da qualidade: “Reduzindo as dimensões dos lotes, diminui o 

custo potencial de uma recuperação ou de uma rejeição em resultado de 

defeitos não detectados, senão no final do lote produzido.” 
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 Redução dos produtos em vias de fabrico: tem como objectivo expor 

os problemas que anteriormente se encontravam camuflados pelos elevados 

níveis de stocks; 
 

 Kanban: Apenas no final das linhas de montagem se está em condições 

de conhecer com precisão, quais as quantidades necessárias e os momentos 

precisos da sua incorporação no produto. A adaptação às variações das 

necessidades é imediata, e todos os processos a montante têm esse 

conhecimento, ou seja, sabem no momento exacto quais as quantidades e 

características necessárias a serem introduzidas no produto, através de 

instruções visíveis. À técnica de instruções visualizáveis, a Toyota Motor 

Company deu o nome de Kanban, que significa cartão ou placa. O objectivo do 

Kanban é minimizar os stocks dos produtos em processo, produzindo em 

pequenos lotes apenas o que é necessário, com qualidade e no tempo certo. 
 

Como referido anteriormente, no sistema Kanban a produção é comandada pela 

linha de montagem final. Esta recebe o planeamento da produção e, à medida 

que as unidades vão sendo utilizadas no processo de fabrico, é autorizado aos 

postos de produção antecedentes a produção de um novo lote de peças. Essa 

autorização é dada através do cartão kanban. 
 

O sistema mais divulgado é o uso de dois cartões, denominados de kanban de 

produção e kanban de transporte. O primeiro cartão faz desplotar a produção de 

um pequeno lote de peças de determinadas características, num determinado 

posto de trabalho. O segundo cartão, Kanban de transporte, autoriza a 

movimentação do material pela empresa, isto é, autoriza a movimentação do 

posto de produção para o posto seguinte, onde esse componente será utilizado. 
 

O sistema Kanban poder-se-á caracterizar como um sistema Pull, onde os 

materiais são “puxados” de operação em operação. (Chase et al, 2001) 
 

Na tabela que seguidamente se apresenta, são identificadas algumas das 

vantagens e consequências do sistema Kanban. 
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Vantagens 

 
Consequências 

 
 
 
Gestão mais simplificada 

 

 - Menor número de transacções 
 

 - Decisões descentralizadas 
 

 - Controlo visual 
 

 
 
 
Redução de Stocks 

 

 - Menor área de armazém 
 

 - Reacções mais rápidas a 
alterações do mercado 
 

 - Menores possibilidades de 
existirem produtos obsoletos 
 

 - Menores necessidades de capital 
 

 
 
Adaptação ao mercado (procura) 
 

 

 - Reacção de resposta mais rápida 
 

 - Lead times mais curtos 
 

 - Necessidades conhecidas com 
mais precisão 
 

 
 
Gestão da Qualidade 

 

 - Maior flexibilidade e fiabilidade 
 

 - Melhor qualidade 
 

 - Análise de Valor 
 

 

  Tabela 18: Vantagens e consequências do sistema Kanban (adaptado de 

Marques, 1998) 
 

 Qualidade: alcançar níveis de qualidade elevados é um dos pré -

requisitos de sucesso do JIT. Os programas de qualidade incluem zero defeitos, 

controlo estatístico e equipas de qualidade. 
 

As contribuições do JIT para a Qualidade segundo Hay (1988) são: 
 

• Feedback imediato: a detecção dos problemas é realizada no 

imediato, e não dias, semanas ou meses depois, quando o produto é 

necessário noutra fase do processo produtivo. “Num ambiente JIT, já 

que cada operação sucessiva constitui potencialmente, uma inspecção 

a 100% das operações anteriores, será possível eliminarem-se as 

operações de inspecção separadas depois das operações precedentes. 

Isto não só elimina o custo de actividade que não acrescentam valor, 

mas também uma verificação mais perfeita da qualidade.” 
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• Menor Velocidade: ”Um dos principais efeitos do JIT é operar o 

equipamento à velocidade a que o produto é requerido, em vez de tão 

depressa quanto possível. Esta adequação tem como benefícios a 

obtenção de menores taxas de defeitos, menores variabilidade do 

produto, maior vida útil das máquinas/ferramentas e menores avarias 

dos equipamentos.” 
 

• Paragem no processo: 
 

 Simplificação da produção: esta simplificação poderá ser alcançada 

através de duas medidas, racionalização da linha de produto e simplificação do 

método de produção; 
 

• Contentores standards; 
 

• Manutenção preventiva: uma filosofia JIT eficiente requer a eliminação de 

incertezas e desperdícios. A maior causa de incertezas são as paragens 

devido a falhas; 
 

• Força de trabalho flexível: de forma a atingir o objectivo de aproximar a 

produção o mais possível das ordens de encomendas colocadas, é 

importante obter a flexibilidade de todos os recursos, com especial 

incidência na força de trabalho. O treino dos colaboradores nas várias 

fases do processo produtivo é um dos mecanismos utilizados para se 

atingir a flexibilidade pretendida; 
 

• Produção organizada em módulos ou células; estas unidades têm a 

responsabilidade total pela sua produção, assim como pelo fornecimento 

da célula adjacente. Dentro de cada célula, a força de trabalho é treinada 

por forma a trabalhar como um grupo e não como elementos dispersos; 
 

• Melhoramentos contínuos; a melhoria contínua deve ser encarada pela 

gestão de topo como uma missão, envolvendo todos os colaboradores; 
 

• Compras JIT: os materiais e componentes devem ser adquiridos em 

quantidades, qualidade e prazo de entrega bem definidos. Deverá existir 

cooperação entre a empresa e seus fornecedores. 
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Para Béranger (1989), a implementação do sistema Just in Time requer a análise 

e aplicação das condições que seguidamente se enumeram: 
 

1.  Produzir aquilo que é pedido pelo consumidor, na altura adequada e 

nunca para constituir stocks de produto acabado ou em vias de fabrico; 
 

2.  Possuir prazos de produção curtos e uma grande flexibilidade, por forma 

a conseguir responder às flutuações do mercado; 
 

3.  Produzir pequenas quantidades de cada tipo de peça, sendo necessário 

que exista uma mudança rápida de ferramentas e uma disposição das 

máquinas que permita o encadeamento das operações; 
 

4.  Não produzir ou adquirir senão as quantidades imediatamente 

necessárias; 
 

5.  Evitar esperas ou perdas de tempo. Esta acção implica a renúncia a um 

stock centralizado, bem como à utilização de meios de movimentação 

comuns a vários postos de trabalho; 
 

6.  Colocar as matérias-primas e os produtos semi-acabados junto dos locais 

onde irão ser utilizados, evitando armazená-los em locais onde ninguém os 

possa utilizar; 
 

7.  Possuir equipamentos fiáveis; 
 

8.  Manter um standard de qualidade elevado. Ter as peças na altura 

necessária, mas com uma qualidade deficitária leva a que estas sejam 

rejeitadas e por consequência se suspenda a produção; 
 

9.  Comprar as matérias-primas e produtos de incorporação com qualidade 

garantida, por forma a evitar suspender a produção por falta de qualidade; 
 

10.  Dispor de pessoal polivalente, capaz de se adaptar rapidamente e de 

compreender os novos objectivos da empresa. 
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Conforma já referido anteriormente, o Just in Time visa o aumento dos lucros e 

retorno do investimento através da redução de custos, redução de stocks e 

melhoramentos na qualidade, através da eliminação dos desperdícios e do 

envolvimento dos trabalhadores no processo produtivo. (Hay, 1988) 
 

Beránger (1989), refere que o fio condutor do JIT “ é a redução de custos pela 

eliminação de todos os desperdícios, sendo que as empresas desperdiçam em: 
 

 Tempo: peças aguardam durante vários dias/semanas entre duas 

operações; 
 

 Matéria-Prima: com rejeições, stocks em excesso, risco de 

obsolescência; 
 

 Movimentações: percursos excessivamente longos, idas e vindas aos 

armazéns, transportes provenientes de fornecedores; e 
 

 Trabalho: quando se fabricam peças para stock, quando se produzem 

peças com defeito, quando se realizam operações que não acrescentam valor “. 
 

JIT é uma filosofia industrial global, que visa um forte acréscimo de 

competitividade através de: (Béranger, 1989) 
 

• Maximização da eficácia, da flexibilidade, da produtividade e da qualidade; 
 

• Redução dos custos de produção; e 
 

• Enriquecimento do trabalho individual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 



No quadro abaixo, apresenta–se um retrato síntese da filosofia JIT: 
 

 
Conceito 

 

     Comprar ou produzir apenas quanto e quando houver 
necessidade 
 

 
 
 
Objectivos 

 

     Melhorar a competitividade e reduzir custos; 
 

 - Respostas às necessidades dos clientes; 
 

 - Eficácia, flexibilidade, rapidez, qualidade e produtividade 
máximas; 
 

 - Enriquecimento do trabalho fabril e 
 

 - Supressão de desperdícios. 
 

 
 
 
 
Condições 

 

 - Não produzir para aumentar stocks; 
 

 - Prazos curtos de produção, rapidez e flexibilidade; 
 

 - Fabricar lotes pequenos ou peça a peça; 
 

 - Respeitar as quantidades necessárias; 
 

 - Ausência de esperas ou perdas de tempo; 
 

 - Fiabilidade dos equipamentos; 
 

 - Qualidade garantida das matérias-primas e componentes 
e 
 

 - Polivalência do pessoal. 
 

 
 
 
 
Meios 

 

 - Revisão dos layouts: redução de trajectos, simplificação 
dos fluxos de produção; 
 

 - Mudança rápida de ferramentas; 
 

 - Manutenção total; 
 

 - Controlo de qualidade na fonte, POKA-YOKE; 
 

 - Relações de parceria com os fornecedores; 
 

 - Formação contínua do pessoal; 
 

 - Colaboração com os clientes com vista a garantir uma 
produção regular e 
 

 -Encorajamento a melhorias progressivas. 
 

 
 
Ganhos 

 

 - Redução de stocks e prazos; 
 

 - Melhorias da produtividade; 
 

 - Redução de custos, menores necessidades de 
investimento e financiamento e 
 

 - Eficiência e flexibilidade, rapidez de resposta. 
 

 

      Tabela 19: Quadro síntese do Just in Time (Adaptado de Béranger, 1989) 
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3.10 – Vendor Managed Inventory 
 

É durante a década de 70, que aparecem os primeiros modelos de vendas e 

reposição de mercadorias. Estes modelos foram inicialmente aplicados ao 

comércio de bens de consumo, nomeadamente mercearias, permitindo aos 

proprietários organizarem o inventário das diversas prateleiras. 
 

Vendor Managed Inventory, VMI, conhecido como reabastecimento ou gestão do 

inventário pelos fornecedores foi popularizado nos finais de 1980 pela Wal -Mart 

e Procter & Gamble. O VMI torna-se numa técnica/programa chave para os 

supermercados de resposta rápida. Às empresas mencionadas anteriormente, 

seguem –se -lhes na adaptação do VMI, a Campbell Soup e Johnson & 

Johnson nos Estados Unidos da América e Barilla na Europa. (Waller et al, 

1999). Actualmente a técnica do VMI encontra-se difundida por várias empresas 

e vários países, nomeadamente Portugal. 
 

O VMI é uma técnica utilizada em programas de reposição contínua, onde o 

fornecedor, decide quando e em que quantidades deverão os stocks dos clientes 

serem repostos. (Holmstrom, 1998 e Simchi –Levi et al, 2003). O fornecedor 

actua como uma extensão do departamento de compras do cliente, ou seja, 

passa a ser sua a responsabilidade de planear e gerir os níveis de stocks 

existentes nos clientes, evitando que ocorra ruptura de stocks. (Gasnier, 2003) 
 

De forma simplificada, poder-se-á referir que o VMI é o processo através do qual 

o fornecedor assume a tarefa de gerir os stocks do cliente, baseado em 

informações das vendas e dos inventários enviados pelos clientes. 
 

 
 

      Figura 13: Cadeia de Abastecimento com VMI (Adaptado de Barata, 2007) 
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Segundo a revisão da literatura efectuada por Angulo et al (2004), os objectivos 

alcançar com a aplicação do VMI são: 
 

• Redução dos custos através de uma utilização mais eficiente dos recursos 

na produção e no transporte; 
 

• Melhoramento dos níveis de serviço prestado ao cliente; 
 

• Melhor coordenação no que se refere à reposição das encomendas; 
 

• Redução do lead-time e aumento da rotação de stocks; 
 

• Redução dos stockouts, proporcionada por uma melhor e mais cuidada 

visibilidade dos stocks; 
 

• Controlo do Bullwhip Effect; e 
 

• Estabelecimento de relações de longo prazo entre fornecedores e clientes. 
 

 

Para uma bem sucedida implementação da técnica do VMI, dever-se-á percorrer 

as etapas que seguidamente se enunciam: (Taras, 2003) 
 

 Estabelecimento de parcerias: qualquer actividade que envolva a 

colaboração de vários intervenientes, dever-se-á estabelecer na confiança entre 

os vários elementos. A credibilidade dos parceiros é um factor chave para o 

sucesso de qualquer processo de integração ou colaboração. No VMI, essa 

confiança e credibilidade são factores de extrema importância, uma vez que o 

cliente vai delegar no fornecedor a responsabilidade pela gestão dos seus stocks. 
 

 Comprometimento entre a gestão do fornecedor e do cliente e os 

respectivos colaboradores: a gestão de topo dever-se-á comprometer com todo o 

programa de implementação do VMI, no que se refere a custos financeiros e de 

recursos humanos, prazos e deverá ser explicado a todos os colaboradores 

intervenientes directa ou indirectamente no processo, o conceito e a importância 

da implementação da técnica de VMI, demonstrando-lhes que a sua aplicação 

não representa o despedimento de colaboradores. 
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 Sincronização e teste da informação: independentemente do modelo de 

comunicação e integração de dados utilizados, fornecedor e cliente devem 

conseguir interpretar os dados transmitidos. Após a sincronização dos dados, 

dever-se-á proceder à introdução inicial dos dados e ao estudo das informações 

transmitidas. Para além dos dados operacionais, o cliente deverá fornecer o 

histórico das vendas efectuadas nos últimos 2/3 anos. É de extrema importância 

para o sucesso da implementação do VMI, que a partilha de informações seja 

testada quanto ao recebimento e transmissão de dados, identificando possíveis 

desvios ou erros que no futuro possam vir a comprometer o processo. 
 

 Análise dos dados: nesta fase dever-se-á proceder à análise dos produtos 

existentes, classificação dos bens pelas diversas categorias existentes, 

identificação de produtos que se encontrem obsoletos, identificação de produtos 

que se combinem com outros; 
 

 Aceitação da metodologia: o cliente deverá entender a metodologia 

utilizada pelo fornecedor, no que se refere ao cálculo das quantidades a serem 

fornecidas, aos prazos, assim como, as demais políticas associadas ao sistema. 

Entre parceiros deverá ficar estabelecido os parâmetros respeitantes a níveis de 

serviço esperado, rotação de stocks, número de fornecimentos, entre outros e 
 

 Estabelecimento de indicadores: é importante que desde o início da 

colaboração entre fornecedor e cliente sejam definidos um conjunto de 

indicadores, permitindo-lhes analisar sob a mesma perspectiva o desempenho 

alcançado com a implementação do VMI. Para que esta análise tenha um termo 

de comparação, o cliente deverá fornecer o histórico dos stocks do último ano ou 

dos últimos dois anos.  
 

Segundo Paula Clorinda Barata (2007) citando Christopher Roberts, “a 

monitorização de resultados é essencial e crítica na avaliação e revisão do 

processo implementado, e as métricas que devem envolver podem resumir-se em 

alguns indicadores: 
 

• Evolução do volume de stock; 
 

• Prazos de entrega realizados; 
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• Acutilância das previsões; 
 

• Rupturas de stock; 
 

• Paragens de linha provocadas por problemas logísticos; 
 

• Falhas de entregas; 
 

• Custos adicionais resultantes do programa VMI; 
 

• Número de referência sem pull e respectivo nível de serviço; 
 

• Excessos de stock; 
 

• Stocks obsoletos e  
 

• Fiabilidade do inventário.” 
 

 

Vantagens do VMI: 
 

Segundo Waller et al (1999), os principais benefícios alcançados com a aplicação 

do VMI são redução dos custos e melhoramento do serviço prestado. 
 

 Redução dos custos:  

A volatilidade na procura é um problema enfrentado por muitas empresas ao 

longo da Cadeia de Abastecimento, tendo impacto no serviço prestado ao cliente 

e no volume de vendas obtidas. 
 

Os fornecedores sentem-se atraídos pela aplicação do VMI, uma vez que diminui 

a incerteza da procura, possibilitando reduzir a necessidade de manter uma 

capacidade produtiva extra ou a necessidade de manter stocks de produtos em 

vias de fabrico ou mesmo a necessidade de manter em armazém stocks elevados 

de produto acabado. 
 

Para além dos benefícios mencionados, o VMI permite aos fornecedores reduzir 

os custos de transporte. O custo de transporte é reduzido através de uma melhor 

coordenação dos diversos abastecimentos/fornecimentos a realizar. O fornecedor 

passa a realizar abastecimentos regulares em detrimento dos abastecimentos em 
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resposta às solicitações do momento. Esta coordenação permite-lhe não apenas 

organizar transportes de camiões completos, como planear a rota a seguir, 

eliminando percursos desnecessários. 
 

No que se refere aos clientes, a aplicação do VMI apresenta-se-lhes como 

atractiva, uma vez que lhes permite tomar decisões com base em necessidades 

reais e não em meras previsões, evitando stocks em excesso no final do mês ou 

rupturas de stocks. A frequência dos fornecimentos é aumentada de uma base 

mensal para uma base semanal, ou mesmo para uma base diária. 
 

 Melhoramento do serviço prestado: 

Com a aplicação do VMI, a coordenação das diversas ordens de fornecimento aos 

diversos clientes, possibilita prestar um serviço melhorado. A capacidade de 

balancear as necessidades de todos os clientes/parceiros, permite ao fornecedor 

melhorar a performance do sistema sem beneficiar ou prejudicar determinado 

cliente, ou seja, uma entrega não critica pode ser adiada um dia ou dois dias por 

forma a satisfazer uma entrega crítica, assim como, uma entrega poderá ser 

efectuada numa quantidade menor do que a habitual a um cliente, possibilitando 

que outro receba uma quantidade superior que lhe permitirá fazer face a uma 

necessidade momentânea. 
 

Quanto aos clientes, estes beneficiam com a aplicação do VMI, uma vez que 

sabem poder contar com o fornecedor nos momentos críticos. Em situações de 

crise, sabem que os fornecimento dos produtos lhes é assegurado, que as suas 

necessidades são tidas em consideração, que de forma resumidas lhes é prestada 

atenção e são considerados como únicos, especiais. 
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De forma mais particularizada os benefícios alcançados com a implementação do 

VMI pelos clientes e pelos fornecedores são: (Waller et al, 1999 e Taras, 2003) 
 

Benefícios para o cliente: 
 

• Melhoramento do nível de serviço, disponibilizando o produto certo no 

sítio certo; 
 

• Redução dos custos de planeamento e pedidos de fornecimento. Estes 

custos são transferidos para o fornecedor; 
 

• Melhoria dos fornecimentos, quer ao nível de quantidade, quer ao nível de 

prazo de entrega e 
 

• Redução de stockout e dos níveis de stocks em armazém. Fornecimento 

baseados no movimento real de vendas. 
 

Benefícios para o fornecedor: 
 

• Maior visibilidade dos níveis de stocks dos clientes, permitindo reduzir o 

nível de stock do fornecedor. O planeamento passa a ser realizado com 

base na informação correcta dos níveis de stocks do cliente e do 

movimento real das vendas ao consumidor final; 
 

• Promoções são mais facilmente incorporadas no planeamento dos stocks, 

uma vez que existe visibilidade sobre os dados das vendas ao consumidor 

final; 
 

• Erros de encomendas do cliente, que implicariam devoluções são 

reduzidas, uma vez que a reposição é gerida pelo fornecedor e 
 

• A visibilidade dos níveis de stocks do cliente permite que sejam 

identificadas prioridades de atendimento aos clientes, reduzindo stockouts 

e perdas de vendas, permitindo ao fornecedor antecipar a colocação dos 

produtos no cliente. 
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Benefícios para cliente e fornecedor: 
 

• Os erros verificados na entrada de dados são reduzidos através da 

utilização de equipamentos tipo scanner e transmissão de dados via EDI 

(Eletronic Data Interchange); 
 

• Com a eliminação da transferência de dados em papel para o computador, 

liberta colaboradores para outras actividades mais produtivas; 
 

• O nível de stocks é menor, uma vez que a reposição dos produtos se 

efectua com maior frequência; 
 

• Melhoria significativa no processo de reposição, uma vez que os erros são 

eliminados e o uso de tecnologia de informação garante agilidade ao 

processo como um todo e  
 

• Ambas as partes estão comprometidas em oferecer o melhor serviço ao 

consumidor final. A existência do produto em stock, permite responder de 

formas mais eficaz e eficiente ao consumidor, garantindo-se um nível de 

serviço mais elevado e uma maior satisfação do cliente. 
 

 

Potenciais Problemas: (Waller et al, 1999 e Taras, 2003) 
 

 Problemas no processo de EDI: a existência de vários padrões para 

comunicação de dados entre os diversos computadores, mais especificamente 

entre fornecedores e clientes, leva a que se verifiquem dificuldades de integração 

de dados entre ambas as partes. A insuficiente integração do sistema de 

informação tem como consequência a incompleta visibilidade do processo. Como 

forma de contornar esta dificuldade, fornecedores e clientes devem proceder à 

realização de testes exaustivos no processo de troca de informação, validando os 

dados enviados; 
 

 Aceitação do processo pelos colaboradores: é necessário que todos os 

colaboradores entendam e aceitem este novo modelo de negociação, por forma a 

que se comprometam com o seu sucesso; 
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 Produção para stock: algumas empresas envolvidas neste processo 

continuam a produzir para stock, sem considerarem as necessidades dos clientes 

nos seus planos de produção. A mudança de produtos ou a introdução de novas 

características poderá gerar stocks obsoletos de difícil resolução; 
 

 Stocks obsoletos ou excessivos: fornecedor e cliente devem estabelecer 

regras quanto a acções a implementar no caso de se verificarem stocks 

excessivos ou erros de pedido. Quanto aos stocks obsoletos, ambos os 

intervenientes devem acordar previamente o seu controlo, podendo estes ser 

devolvidos ao fornecedor ou promovidos nos pontos de venda; 
 

 Ficheiro de clientes: quando uma empresa consegue captar um novo 

cliente ou quando a empresa perde um cliente, deverá comunicar este facto ao 

fornecedor, assim como o impacto que estas situações terão nas suas vendas; 
 

 Perda de confiança e cepticismo: o processo de VMI é um processo de 

aprendizagem, sendo que os resultados não têm muitas vezes a visibilidade 

imediata que as partes gostariam de obter. 
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CAPÍTULO 4 

 

    Conteúdos: 

• História e desenvolvimento da Vulcano Termodoméstico, 

S.A. 

• Bosch Production System 
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Capítulo 4 

 

4.1- História e desenvolvimento da Vulcano Termodomésticos, S.A 
 

No quadro que seguidamente se apresenta são referenciadas as datas históricas 

na vida da Empresa Vulcano Termodomésticos, S.A. Esta empresa é subsidiária 

do Grupo Bosch e líder no mercado Europeu com produtos - esquentadores e 

aquecedores térmicos de água. 
 

 

1977 
 

   A Vulcano inicia a sua actividade em Cacia – Aveiro a 17 de Março 

de 1997. A empresa dedicou-se à fabricação e comercialização de 

esquentadores a gás em Portugal, tendo o seu funcionamento como 

base um contrato de licenciamento efectuado com a Robert Bosch, 

para transferência da tecnologia utilizada pela empresa alemã na 

produção de esquentadores. 
 

 

1983 
 

   A empresa introduz a marca Vulcano para o mercado português. 
 

 

1988 
 

   A Vulcano obtém a Certificação do Sistema de Qualidade, sendo a 

2ª empresa a obter esta certificação. 

   Com a aquisição da maioria do capital pelo Grupo Bosch, a fábrica 

Vulcano, agora com a denominação de Vulcano Termodomésticos, 

S.A.,passa a integrar a divisão de Termotécnica da Bosch, que procede 

à transferência para Portugal de competências e equipamentos 

existentes iniciando-se um processo de especialização dentro do 

Grupo. 
 

 

1993 
 

   A criação de um Centro de Investigação e Desenvolvimento, 

permite à Vulcano a apresentação de sucessivas inovações a nível 

mundial. 

   A Vulcano torna-se líder incontestada de mercado, reconhecida 

como marca tecnologicamente mais evoluída, fruto da estratégia de 

investimento feita em Investigação e Desenvolvimento. 
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1994 
 

   A Vulcano desenvolve e introduz o primeiro esquentador Inteligente 

no mercado, com ignição electrónica por baterias. Esta inovação 

revoluciona o mercado de esquentadores, permitindo à empresa 

consolidar a sua posição de líder no mercado nacional e europeu. 

   Juntamente com este lançamento, são introduzidos no mercado 

outros desenvolvimentos, desde o novo automático de água com 

poliamida até ao posterior esquentador CLICK. 
 

 

1995 
 

   Beneficiando de sinergias no desenvolvimento de aparelhos de 

queima a gás (esquentadores), a empresa inicia a produção de um 

novo modelo de caldeiras murais a gás, representando esta produção 

uma importante parte dos negócios nos dias de hoje. 
 

 

1999 
 

   A produção atinge mais de 1 milhão de esquentadores. 
 

 

2000 
 

   Lançamento do esquentador mais evoluído com mercado, que 

utilizada uma inovação mundial e exclusiva, patenteada pela Vulcano, 

o hidrogerador mais pequeno do mundo, dando origem ao 

esquentador CLICK HDG. 
 

 

2001 
 

   Após vários anos de pesquisa e desenvolvimento, a empresa lança no 

mercado uma nova dimensão de esquentadores, mais compactos que 

reduzem em cerca de 27% o tamanho do aparelho. 
 

 

2002 
 

   Líder do mercado europeu desde 1992 e terceiro produtor mundial 

de esquentadores, a Vulcano torna-se Centro de Competência com 

responsabilidade Mundial no Grupo Bosch do produto esquentador. 
 

 
 

2003 
 

   Reforço da liderança tecnológica com o lançamento do esquentador 

Sensor Plus – com controlo remoto e de World One para o mercado 

Americano. 

   A empresa obtém a Certificação de Qualidade actualizada para a 

ISO 9001:2001 e a Certificação Ambiental de acordo com a norma 

ISO 14001. 
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2004 
 

   A dimensão reduzida dos aparelhos passa a ser standard da 

Vulcano, sendo lançado a nova caldeira mural a gás – Babystar em 

formato compacto. 

   Criação e implementação do conceito de Assistência Certificada. 
 

 

2005 
 

   A Vulcano volta a revolucionar o mercado, apresentando uma nova 

gama de esquentadores compactos, com design totalmente renovado. 

   Lançamento de nova gama de caldeiras murais a gás – Greenstar, a 

tecnologia utilizada permite reduzir as emissões de CO2 e NOx para o 

ambiente. 
 

 

2006 
 

   Os esquentadores Click HDG e Click! ganham o prémio 

internacional 2006 de design industrial “iF”. 

   Mantendo-se fiel à política de investimento em Investigação e 

Desenvolvimento, a Vulcano lança no mercado a segunda geração de 

esquentadores ventilados em formato compacto: Click! Ventilado 

Compacto. 

   É ainda lançada no mercado a caldeira mural a gás – Lifestar, que 

vem proporcionar ao cliente maior conforto e controlo da caldeira 

através do display digital LCD. 
 

 

2007 
 

   A designação social da Vulcano Termodomésticos S.A. é alterada 

para BBT Termotecnologia Portugal S.A.. 

   Comemorou-se a produção da Caldeira Vulcano 1 Milhão (Lifestar) 

e do esquentador Vulcano 15 Milhões (Click! Ventilado de 14 

litros).  

   Introdução no mercado de novos produtos – termoacumuladores 

eléctricos (gamas Prime Aqua e EasyAqua) e emissores térmicos 

(gama domótica, digital e electrónica). 
 

 

2008 
 

   A designação social BBT Termotecnologia Portugal S.A. é alterada 

para Bosch Termotecnologia S.A.. 
 

 

    Tabela 20: História e Desenvolvimento da Vulcano (Adaptado de Vulcano) 
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4.2. – Bosch Production System 
 

“(…) para se conseguir vantagem competitiva sobre os concorrentes, as empresas 

devem proporcionar valor aos seus clientes, desempenhando as actividades de 

forma mais eficiente e de maneira a que o resultado seja percebido como 

acréscimo de valor efectivo pelos mercados servidos.” (Crespo de Carvalho, 2004) 
 

Mas como se poderá definir valor? Dos diversos autores analisados, poder-se-á 

concluir que valor deve ser identificado com o que os clientes querem, com o que 

estão dispostos a pagar para poderem usufruir de determinada característica ou 

atributo. 
 

Porter em1995, definiu valor em termos competitivos como sendo, o montante 

que clientes estão dispostos a pagar pelos produtos/serviços. 
 

Mais recentemente Womack e Jones (2003), referem que o valor do produto 

deverá ser definido pelo cliente, sendo que este valor deve ser expresso em 

termos de um produto específico, que vai de encontro às necessidades do cliente 

no que se refere a tempo e preço. 
 

A Empresa Vulcano, define valor como o fornecimento de soluções de água 

quente para cada cliente, sendo que os produtos são fáceis de usar, 

proporcionando o melhor que há em qualidade e funcionalidade. 
 

Na empresa, os melhoramentos contínuos são uma prioridade e não um simples 

conjunto de palavras. A prossecução na obtenção de melhorias, quer ao nível de 

produtos/serviços, quer ao nível de processos é a filosofia patente na empresa, 

na qual todos os colaboradores e parceiros são parte interveniente. (Vulcano) 
 

A aposta na inovação e na redução e/ou eliminação de desperdícios (muda) levou 

à introdução para todo o Grupo Bosch do Bosch Production System (BPS). 
 

Como referido por Womack e Jones (2003), na fase inicial da implementação de 

uma gestão Lean – Início do Processo – é necessário encontrar uma alavanca, 

algo que sirva de impulsionador para que se tomem medidas de mudança. Na 

Vulcano, a alavanca impulsionadora foram os grandes e graves problemas com 
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os stocks ao longo da cadeia de abastecimento. Este sistema tem o seu início no 

ano de 2001/2002. Na análise deste caso de estudo, a alavanca foram as 

ineficiências verificadas na linha produtiva dos Esquentadores Classic. 
 

O BPS assenta em oito princípios: 
 

  Flexibilidade entre pessoas, logística, equipamento e produto,  

  Qualidade Perfeita; 

  Sistema Pull; 

  Orientação para o Processo; 

  Transparência; 

  Melhoria Contínua/Eliminação do Desperdício (Muda); 

  Standardização e  

  Envolvimento de todos os colaboradores/Delegação de Poder. 
 

O Bosch Production System é constituído por três fases, como ilustra a imagem  

seguinte: 
 

Preparação

VSM/VSD

Métricas

Fluxo

Redução Tamanho do Lote

Pull Production

Estabilização 
do Processo

Optimização

Nivelamento da Produção

Estabilização dos Processos

Melhoria Contínua

 
 

    Tabela 21: Bosch Production System (Adaptado de Vulcano) 
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1ª Fase: Preparação 
 

 Elaboração do Value Stream Mapping (VSM) e Value Stream Design (VSD) 
 

 Definição da Visão 
 

 Definição de Métricas 
 

 Objectivos de Longo Prazo 
 

 

Conforme já apresentado no capítulo 2, o Value Stream Mapping possibilita: 

(Rother e Shook, 1998) 
 

• Visualizar mais do que os processos individuais. Visualização do conjunto 

como um todo; 

• Identificar os locais onde ocorre muda (desperdício) e  

• Visualização da relação entre fluxo de informação e fluxo de materiais. 
 

 

A construção do VSM é composta por quatro etapas: (Rother e Shook, 1998 e 

Lean Enterprise Institute) 
 

Família de Produtos: No estudo de caso analisado, esta família de produtos 

corresponde às linhas de Esquentadores Classic, cuja produção é realizada em 

três turnos. As referências produzidas são 5L, 10L, 13L e 16L. Poder-se-á referir 

que para cada mercado existe um tipo de esquentador. 
 

 

Desenho do Estado Actual (VSM): Imagem de todas as etapas e processos 

percorridos pelo produto/produtos ao longo do processo produtivo. A construção 

deste mapa deve incluir: 
 

a) Encomendas do cliente por dia e mês; 
 

b) Periodicidade de entregas, sejam estas de matérias-primas, 

produtos em vias de fabrico ou produto acabado; 
 

c) Produção diária; 
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d) Sequências das tarefas pelas quais o produto passa e 

características sobre essas mesmas tarefas; 
 

e) Locais de inventário e respectiva quantidade expressa em termos da 

procura diária e 
 

f) Horas de trabalho, ciclo e lead time. 
 

 
       Figura 14: Value Stream Mapping 
 

Nota: Por motivos de confidencialidade, alguma da informação contida no 

desenho foi retirada 
 

 

Desenho do Estado Futuro (VSD): Representação do objectivo a alcançar. Esta 

representação deve incluir:  
 

a) Identificação do tamanho do lote e oportunidades de setup; 
 

b) Potenciais células de trabalho; 
 

c) Localização do Kanban e  
 

d) Cálculo do Lead Time. 
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       Figura 15: Value Stream Design 
 

 

Nota: Por motivos de confidencialidade, alguma da informação contida no 

desenho foi retirada 
 

 

Plano de trabalho: Calendarização das várias actividades a serem desenvolvidas. 
 

 
 

      Figura 16: Plano de trabalho 
 

 

Nota: Por motivos de confidencialidade alguma da informação contida no 

desenho foi retirada. 
 

É durante esta primeira fase, que são definidos os objectivos de longo prazo. A 

Vulcano definiu como um dos seus objectivos a redução do desperdício em toda a 

Cadeia de Valor, tornando-os mais simples e flexíveis. 
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2ª Fase: Estabilização do Processo 
 

 Nivelamento da produção 
 

 Estabilização dos processos 
 

 Melhoria Contínua 
 

Através da elaboração do mapa da situação actual na empresa, foi possível à 

equipa percepcionar de forma mais eficaz e eficiente quais os locais onde 

ocorriam situações de muda, as quais não acrescentam valor ao produto ou ao 

processo. 
 

Conforme já analisado no “estado de arte”, Ohno classificou os desperdícios em 

sete categorias: 
 

• Produtos com defeito; 

• Tempos de transporte; 

• Níveis de stock; 

• Produção excessiva; 

• Tempos de espera; 

• Tempos de processamento e  

• Subaproveitamento dos colaboradores e dos equipamentos. 
 

 

Na análise da sua linha produtiva a Vulcano detectou como situações de 

desperdício: 
 

Ao nível dos componentes: 
 

• Produtos em vias de fabrico – x: Muda de Transporte e inexistência de 

trabalho standard; 

• Produtos em vias de fabrico – y: Dificuldades de abastecimento e de 

sincronismo. 
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Ao nível da linha de produção: 
 

• Muda movimento de operadores, não havendo trabalho standard; 

• Abastecimento do componente x1 do esquentador não é frontal, nem 

ergonómico; 

• A montagem do corpo do esquentador está sujeita a sobrecargas e 

esperas, existindo uma má equilibragem da operação; 

• Na zona de ensaios, a recuperação dos aparelhos não é realizada no 

momento, transitando estes para a próxima produção do modelo; 

• Na etapa de embalamento, devido à existência de muitas referências por 

linha, os operadores têm dificuldade em manter o tempo de cadência. O 

tempo de cadência por sua vez é demasiado rápido, levando a que haja 

perdas de balanceamento e erros de montagem. 
 

 

Ao nível do planeamento da produção e da distribuição do produto final: 
 

• Ordens de produção são baseadas em vendas previsionais; 

• Existe falta de informação quanto aos stocks existentes no armazém cujos 

produtos são destinados ao resto do globo, assim como quanto ao número 

de dias que esse nível de stocks representa; (Nota: A Vulcano divide os seu 

mercado em Portugal, Espanha e Resto do Globo.) 

• No transporte de mercadorias para o mercado português, foi detectada 

uma disfunção nos stocks, que tem como consequência a perda de 

vendas; 

• No armazém Portugal existe produção em excesso, constituindo esse 

excesso um muda. 
 

 

É nesta fase, como se poderá verificar pela representação gráfica já apresentada, 

que a empresa procede ao nivelamento da produção e à estabilização do 

processo, contando com a colaboração dos seus fornecedores. 
 

A Cadeia de Abastecimento da Vulcano pode ser caracterizada como uma cadeia 

de abastecimento de resposta. Esta caracteriza-se pela flexibilidade na 

capacidade produtiva, redução dos lead-times, fornecedores seleccionados com 
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base na sua flexibilidade, rapidez e qualidade. Este tipo de cadeia visa responder 

o mais rapidamente à procura, sendo que os lead-times necessários para 

produzir por encomenda, são de 1 dia a 2 semanas. 
 

O fornecimento da Vulcano baseia-se em dois princípios fundamentais: a 

racionalização e a localização. As encomendas colocadas pela empresa aos seus 

fornecedores são consolidadas, por forma a obter reduções de preços. Quanto à 

localização são seleccionados fornecedores ibéricos, contribuindo desta forma 

para o desenvolvimento local.  
 

A Vulcano, espera que os seus fornecedores/parceiros sejam capazes de ajudar e 

participar em partes do desenvolvimento, que tenham uma atitude pró-activa 

não só na forma de produzir, como também, na forma de propor novas soluções 

em termos de especificidade dos produtos, materiais ou processos. 
 

A empresa considera os seus fornecedores como parceiros, como complementares 

ao negócio e não apenas como simples produtores ou fabricantes. A actual 

filosofia patente na empresa, assim como, em todo o Grupo Bosch, é o 

envolvimento dos fornecedores o mais cedo possível, chamando-os a intervir na 

prossecução de soluções para as diversas fases do processo. 
 

 

                
 

          (Fornecedores)                     (Vulcano)                   (Clientes) 
 
      Figura A 
 
 
 

           
 

      (Fornecedores)         (Vulcano)                (Clientes) 
 
      Figura B 

 

 

      Figura 17: Visão da Cadeia de Abastecimento pela Vulcano 
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A Cadeia de Abastecimento é percepcionada como um todo, conforme figura B e 

não como partes isoladas. A Vulcano pretende ter uma visão holística de toda a 

cadeia, por forma a que todos os processos se tornem mais simples e flexíveis, 

permitindo desta forma entregar ao cliente maior valor acrescentado. 
 

Na eliminação das actividades que não acrescentam valor ao produto, a Vulcano 

deverá atender aos seguintes indicadores definidos por Sánches e Pérez (2001): 
 

• Número de vezes e distância percorridas pelos componentes durante o 

processo produtivo; 

• Percentagem de componentes alocados segundo a filosofia Just in Time, 

entre as diversas fases do processo produtivo; 

• Percentagem de partes comuns nos produtos produzidos pela empresa; 

• Valor do trabalho em curso relativo às vendas; 

• Percentagem de componentes e/ou matérias-primas disponibilizadas por 

fornecedores externos em regime de Just in Time; 

• Tamanho dos lotes; 

• Rotação dos stocks; 

• Tempo de setup; 

• Percentagem de manutenção preventiva sobre a manutenção total. 
 

 

3ª Fase: Optimização 
 

 Redução do tamanho do lote 
 

 Criação do Fluxo 
 

 Sistema Pull 
 

Da análise do mapa da situação futura da Vulcano (Value Stream Design), 

verifica-se que a empresa propõe modificações para a sua Cadeia de 

Abastecimento e para a sua linha produtiva. A empresa propõem-se implementar 

o sistema de planeamento baseado na estratégia Pull. Este sistema deverá 

abranger os vários ciclos logísticos da cadeia de abastecimento da empresa, 

nomeadamente a nível da organização dos armazéns, fornecimento de 
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componentes com trajectos normalizados, planeamento da distribuição de 

encomendas através do nivelamento da produção e da utilização de kanbans e 

criação de fluxo e eliminação dos desperdícios. 
 

A implementação da metodologia Pull utiliza os seguintes elementos: 
 

 Supermercados: criados para disponibilizar de imediato os materiais 

necessários. A sua capacidade é limitada e dimensionada de acordo com a 

procura. Estes devem estar localizados junto do respectivo fornecedor, 

permitindo a visualização do consumo das matérias-primas ou componentes. 
 

No estudo do caso em análise, a empresa pretende criar supermercados para as 

referências compradas exteriormente, assim como, para os componentes 

Queimador, Costa, Tubos, Câmaras, Frentes e Chaminés. 
 

Ao nível do esferovite e cartão que actualmente se encontram localizados num 

armazém junto ao final da linha produtiva, na zona de embalamento, passarão a 

ser disponibilizados em supermercado. 
 

Assim, na proposta de alterações à situação actual, a Vulcano pretende criar 4 

supermercados, sendo depois os componentes transportados através de ciclos de 

milk-run até aos supermercados de bordo de linha. 
 

 

 Milk-Runs: têm por objectivo eliminar os desperdícios de movimentação 

e transporte existentes ao longo da cadeia, uma vez que evitam paragens das 

células para abastecimento. A cadência é sintonizada de acordo com a linha 

produtiva. 
 

 

 Caixa Logística: converte as encomendas reais em kanbans, 

organizando-os de acordo com o prazo de entrega. Constituí uma ferramenta 

para nivelar a procura, permitindo que haja uma gestão visual da carteira de 

encomendas. 
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A informação recolhida das vendas efectuadas em Lisboa e no armazém que 

distribui para o resto do país, com carácter diário irá dar origem ao Kanban, que 

no caso da Vulcano corresponde às encomendas reais. 
 

 

 Kanban: representa uma ordem de reabastecimento de componentes ou 

matérais-primas de um cliente para um fornecedor, podendo esse fornecedor ser 

interno ou externo. A utilização de cartas kanban, tem como objectivo minimizar 

os stocks de produtos em processo, uma vez que apenas é produzido o 

necessário e no tempo correcto. 
 

Conforme referido no “estado de arte”, podem existir dois tipos de kanban, 

kanban de produção – ordem para produzir os componentes consumidos do 

supermercado e kanban de transporte – ordem para utilizar os componentes que 

se encontram no supermercado. A Vulcano pretende implementar os dois tipos 

de kanban. 
 

 

 Caixa de nivelamento: é precedida pela caixa logística, realizando a 

distribuição da produção ao longo do dia. Apresenta como vantagem a 

diminuição dos vários níveis de stocks (matérias-primas, produtos em vias de 

fabrico e produtos acabados), uma maior diversidade de referências e um 

melhoramento do desempenho dos colaboradores. 
 

 

A implementação do sistema de planeamento Pull, possibilita que a Vulcano 

diminua ou mesmo elimine os muda com stock de produtos comprados, 

componentes e produtos acabados.  
 

A reorganização da linha produtiva, passando de uma estratégia Push para uma 

estratégia Pull, visa permitir que a empresa não só consiga reduzir os vários 

stock, sejam estes de matérias-primas, ou produtos acabados, como consiga 

obter a normalização do abastecimento. 
 

A recolha de informações relativas às encomendas é realizada com base no 

conceito de Vendor Managed Inventory. O VMI é o processo através do qual o 
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fornecedor assume a tarefa de gerir os stocks dos clientes, baseadas em 

informações sobre vendas e inventários transmitidas pelos clientes. Para a 

empresa os clientes são o ponto de vendas de Lisboa e o armazém que distribui 

para o resto do país. Esta técnica permite à Vulcano melhorar significativamente 

o processo de reposição, uma vez que os erros são eliminados e o uso da 

tecnologia de informação garante a agilidade do processo como um todo. 
 

Também ao nível da linha produtiva, a Vulcano se propõe efectuar alterações 

passando de um fluxo em linha recta, para um layout em “L”. Este novo layout 

visa implementar um trabalho standard eficiente, o uso de pequenos contentores 

situados em locais fixos e próximo do local de introdução dos componentes, um 

melhor balanceamento da linha e a consolidação de erros encontrados na 

produção que actualmente transitam para o turno seguinte.  
 

 

A aplicação do “Bosch Production System“ tem sido um sucesso, contribuindo de 

forma significativa o suporte e o empenhamento da Administração da empresa, 

para a prossecução do objectivo de reduzir o muda em toda a sua Cadeia de 

Valor. Não obstante este sucesso, a empresa assinala como uma das maiores 

dificuldades encontradas a resistência dos colaboradores à mudança, sejam 

estes colaboradores de “chão de fábrica”, ou directores de departamento, 

existindo quem ainda não entenda a filosofia do “Toyota Production System”. 
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CAPÍTULO 5 

 

    Conteúdos: 

• Conclusões 
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Capítulo 5 

 

Durante o Século XX, muitas foram as empresas que centraram a sua atenção 

em actividades como Marketing, Finanças e Produção, descurando as actividades 

ocorridas entre pontos de produção e pontos de compra do produto. Actividades 

que afectam a eficiência e eficácia do Marketing e da Produção, assim como, toda 

a rentabilidade da empresa. Além das actividades que anteriormente não eram 

consideradas na gestão de uma empresa, outros factores têm contribuído para 

uma alteração das estratégias empresariais. 
 

Actualmente, o meio ambiente é caracterizado por links de informação de alta 

velocidade, expansão dos mercados internacionais, melhoramentos dos 

transportes, maior consciencialização dos clientes, entre outros. Como resultado 

destas alterações, barreiras como tempo e espaço entre os diversos países estão a 

quebrar levando a que se adopte uma dimensão global ao nível da gestão 

empresarial. 
 

A correcta interpretação das preferências dos clientes e a forma eficaz e eficiente 

como as empresas se conseguem organizar e desenvolver as suas actividades, 

por forma a colocarem o produto o mais rapidamente no mercado, tem levado as 

empresas a adoptarem conceitos como Lean Production, Supply Chain 

Management, Agile Manufacturing.  
 

A adopção de uma gestão lean por parte das empresas, leva a que estas apostem 

na minimização dos muda, à medida que procuram alcançar a perfeição dos seus 

produtos e/ou serviços. A melhoria do fluxo produtivo é conseguida através de 

factores como, completo envolvimento entre gestores e restantes colaboradores, 

formação/qualificação dos colaboradores, redução do tamanho dos lotes de 

produção, redução dos tempos de setup, ajustamento dos equipamentos 

produtivos, existência de uma política de manutenção preventiva, definição de 

um layout com vista à minimização das distâncias a serem percorridas quer por 

colaboradores, quer pelos materiais, controlo da qualidade total, controlo das 

existências e encomendas. 
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A gestão lean leva a que as empresas organizem a sua actividade produtiva tendo 

por base princípios como Valor, Cadeia de Valor, Produção Pull e 

Aperfeiçoamentos Contínuos. Mas para que esta gestão constitua uma alavanca 

na prossecução de vantagens competitivas, não basta apenas que haja um 

enfoque na área produtiva, é também necessário que os clientes e fornecedores 

sejam partes activas na definição e organização do processo. 
 

A integração eficiente entre produtores, fornecedores e clientes são elementos 

fundamentais para uma eficiente e eficaz cadeia de abastecimento. Cadeia de 

Abastecimento que pode ser definida como uma rede global de organizações que 

cooperam para optimizar o fluxo de materiais e informação, ao menor custo e 

com a maior rapidez, tendo como objectivo a satisfação do cliente. 
 

A introdução de técnicas como Just In Time, Postponemnet, Vendor Managed 

Inventory, entre outras, visam a redução de stocks de produtos em vias de 

fabrico e de produtos acabados, a redução de peças defeituosas e obsoletas e a 

eliminação de actividades que não acrescentam qualquer valor ao produto final, 

tendo sempre como objectivo final a satisfação do cliente no mais curto espaço de 

tempo. 
 

Como ilação deste trabalho posso referir que as empresas que desejam manter-se 

competitivas no panorama organizacional actual, deverão oferecer aos seus 

clientes produtos/serviços que agreguem um conjunto de actividades que 

acrescentam valor ao produto, no mais curto espaço de tempo e na quantidade 

requerida pelo cliente.  
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