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BIO

• Nome: João Farinha.

• Formação: Mestre em Transportes, Engenharia Civil.

• Consultor em Transportes e Logística.

• Experiência profissional: 25 anos de experiência profissional, desde 1999 em Angola na

implementação de projectos, estudos de viabilidade e formação/capacitação técnica, em

transportes e logística.



Objectivos

• Entender a Logística e a Gestão Logística.

• Conhecer as dinâmicas da Cadeia de Abastecimentos.

• Entender as perspectivas das cooperativas e dos

clientes na Cadeia de Abastecimentos.

• Aplicar metodologias de suporte às actividades de

logística e transportes, através de exercícios práticos.
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Resultados Pretendidos

Os mentores devem assistir os dirigentes das 

cooperativas na elaboração dos seguintes exercícios 

e entrega de resultados:

1. Cálculo do dimensionamento de um armazém.

2. Gestão de stocks e encomendas:

a) Ciclos de encomenda

b) Análise ABC (valor do stock)

3. Cálculo dos Custo de transportes –

subcontratação ou frota própria.



5

Agenda

1. Conhecer o conceito de Logística e Gestão Logística.

2. Entender o funcionamento da Cadeia de Abastecimentos.

3. Identificar os factores mais relevantes para os 

fornecedores e clientes numa Cadeia de Abastecimentos.

4. Aplicar algumas metodologias relevantes de apoio à 

actividade logística e de transportes.
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Conceito de Logística e Gestão Logística

“Logistica ou Gestão Logística é a parte da Cadeia de Abastecimentos que é responsável por planear,

implementar e controlar o eficiente e eficaz fluxo directo e inverso, e as operações de armazenamento

de bens, serviços e informação relacionadas entre o ponto de origem e o ponto de consumo de forma a

ir ao encontro dos requisitos/necessidades dos clientes”.

Council of Supply Management Professionals, 2010

O QUE ENTENDE POR LOGISTICA ?

A Gestão Logística abrange o

planeamento e programação de

fluxos físicos e informacionais, de

modo a alcançar os melhores níveis

de eficácia e eficiência nas cadeia

de produção e de abastecimentos.
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Macro - processos da Cadeia Logística
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As dimensões da Gestão Logística

As dimensões centrais da Gestão Logística são:

• o tempo

• o custo, e

• a qualidade do serviço. Tempo

Custo Qualidade 

de serviço



9

Trinómio logístico: tempo, custo e qualidade de serviço

A análise duas a duas das dimensões permitem posicionar, efectuar uma melhor análise e dimensionar

o Sistema Logístico numa organização.

• Uma boa conjugação entre tempo e custo, define o nível de agilidade (agility) do Sistema

Logístico.

• Uma boa conjugação entre custo e qualidade de serviço, define o nível de leveza (leanness) do

Sistema Logístico.

• Uma boa conjugação entre tempo e qualidade de serviço, define o nível da capacidade de

resposta (responsiveness) do Sistema Logístico.



10

Visão dos Clientes da Cadeia de Abastecimentos (retalhistas ou grossistas)

• O cliente do retalho ou grossista tem a expectativa de criar relações contratuais de médio e

longo prazo com os fornecedores, que garantam os fornecimentos que resultam dos padrões de

consumo dos clientes, nas quantidades, nas janelas horárias desejadas e ao menor custo.

• Estes clientes tendem em criar um “Clube de Produtores Parceiros”, cuja a qualidade dos

produtos entregues e a performance nos fornecimentos serão constantemente avaliadas ao longo do

contrato, sendo que dos bons resultados obtidos depende a continuidade contratual.

• Estabelecer com cada fornecedor, por segmento de mercado, um Contrato Geral de Fornecimento,

onde são definidos os compromissos legais, comerciais e níveis de serviço exigidos de cada uma das

partes.
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Visão das Cooperativas na Cadeia de Abastecimentos

• Capacidade de entender o seu potencial produtivo, por produtos endógenos e produtos a

introduzir nos ciclos produtivos cujo mercado tem elevada apetência para a sua procura.

• Desenho do seu Modelo Produtivo e Logístico, com identificação das atividades serem levadas

a cabo diretamente sob sua responsabilidade, sob a responsabilidade dos seus parceiros e dos seus

clientes na Cadeia de Abastecimentos.

• As cooperativas devem procurar fazer parte dos “Clube de Produtores Parceiros” dos principais

retalhistas e grossistas do mercado.

• Identificar os potenciais parceiros logísticos no mercado, e tomar a decisão quanto à integração ou

externalização das atividades logísticas. Discute-se, neste ponto, o maior ou menor controle do

risco na Cadeia de Abastecimentos versus redução e custos de estrutura e aumento do

risco financeiro de toda a operação.



12

Estrutura de transportes e logística de suporte à Cadeia de Abastecimentos  –
Maior presença dos retalhistas
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Exercícios
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Dimensionamento de um armazém
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Dimensionamento de um armazém

• O sucesso da actividade a desenvolver pelas cooperativas passa muito pelo correcto

dimensionamento dos armazéns afectos à produção agrícola, pecuária e das pescas.

• Por ouro lado, quer o layout adoptado para os armazéns, quer a previsão de vendas (produção) são

fundamentais para o dimensionamento dos armazéns.

• Numa situação em que a procura cresce ou diminui para além do esperado, é fundamental, para o

negócio, que as áreas de armazenamento se adaptem aos níveis de procura, através da utilização de

armazém próprios e/ou externos (alugados).
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Representação e unidades em que se estrutura um armazém

Tipicamente um armazém é constituído por 4 espaços funcionais, a

saber:

• Zona de armazenagem;

• Recepção e conferência;

• Preparação; e

• Expedição

• Sugere-se a utilização de armazéns de fluxo direcionado, que reduz

significativamente os pontos de conflito na movimentação das

paletes e produtos.
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Metodologia para o dimensionamento de um armazém

Previsão de vendas anual
(em quantidade)

Previsão de vendas anual
(em unidades logísticas)

Previsão de vendas diárias
(em unidades logísticas)

Dimensão do espaço para 
armazenamento do stock

Dimensão do espaço para 
circulação

Dimensão do espaço para 
a recepção, preparação e 

expedição

Dimensão do espaço 
administrativo

Dimensionamento
do armazém

+

Política de gestão de stocks:

• Rotação de stocks
• Taxa de cobertura do stock
• ...

+

+

+

+

+

=

• Volume da Unidade Logística

(comprimento x largura x altura)

• Níveis em altura a instalar no armazém
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Determinação da dimensão do armazém (1/6)

• A cooperativa Flor do Sol está a planear adquirir ou construir um armazém no Huambo. A previsão

de vendas indica uma facturação de 8.640.000.000,00 kz, durante os próximos 5 anos.

• A cooperativa vende 5 categorias de produtos hortícolas e frutícolas.

• A facturação prevista e o preço médio de venda por embalagem em cada categoria de produto,

consta no quadro seguinte:

Categoria de produtos Facturação anual prevista Preço unitário médio de 
vendas

Hortícolas premium 1.200.000.000 kz 1.000 kz

Hortícolas 1.040.000.000 kz 800 kz

Frutas de época 2.000.000.000 kz 500 kz

Frutas premium 3.000.000.000 kz 600 kz

Saladas premium 1.400.000.000 kz 1.400 kz
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Determinação da dimensão do armazém (2/6)

• Serão utilizadas paletes com a seguinte dimensão: 1,2 m x 0,8 m x 1,5 m (comprimento x largura

x altura).

• Cada palete comporta 25 caixas e cada caixa 10 embalagens (todas as categorias).

• No armazém está previsto a instalação de um sistema de armazenagem com 4 níveis de altura,

cada nível de altura terá a altura de uma palete.

• A taxa de cobertura do stock é de 20 dias de procura, para todas as categorias de produtos.

• A procura é uniforme ao longo do ano, e a cooperativa trabalha 5 dias por semana e 50

semanas por ano.

• O espaço de circulação, por razões operacionais, corresponde a 25% do espaço utilizado para

armazenagem. A área de recepção, preparação e expedição corresponde ao número de

paletes que serão movimentadas em 1 dia. A área administrativa ocupará 100 m2.

Problema: Qual a dimensão adequada ao novo armazém da cooperativa Flor do Sol ?
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Determinação da dimensão do armazém (3/6)

1.  Previsão de vendas anual (em valor) ---> previsão de vendas anual (em quantidade)

Categoria de produtos Facturação anual 
prevista

Preço unitário médio 
de vendas

Previsão de vendas 
anual em quantidades 

(embalagens)

Hortícolas premium 1.200.000.000 kz 1.000 kz 1.200.000

Hortícolas 1.040.000.000 kz 800 kz 1.300.000

Frutas de época 2.000.000.000 kz 500 kz 4.000.000

Frutas premium 3.000.000.000 kz 600 kz 5.000.000

Saladas premium 1.400.000.000 kz 1.400 kz 1.000.000

TOTAL 8.640.000.000 kz - 12.500.000
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2.  Previsão de vendas anual (embalagens) → Previsão de vendas anual (paletes)

Previsão de vendas anual em 
quantidades (embalagens)

Número de unidades logísticas 
caixas (ano)

Número de unidades logísticas 
paletes (ano)

12.500.000 1.250.000 50.000

3.  Previsão de vendas anual (paletes) → Previsão de vendas diária (paletes)

Número de unidades logísticas paletes 
(ano)

Número de unidades logísticas paletes (dia)

50.000 200

Determinação da dimensão do armazém (4/6)
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4. Taxa de cobertura de stocks = 20 dias.

5.  Número de paletes em stock = 20 dias x 200 paletes/dia = 4.000 paletes.

6.  Volume de uma palete = 1,2 m x 0,8 m x 1,5 m =1,44 m3

7.  Volume total necessário para stock = 4.000 paletes x 1,44 m3 = 5.760 m3.

8.  Armazenamento em altura = 1,5 m x 4 níveis = 6 m.

9.  Área total para stock (Zona de Armazenagem) = 5.760 m3 / 6 m = 960 m2.

10.  Área de circulação = 960 m2 x 25% = 240 m2.

11.  Área administrativa = 100 m2.

12.  Área para recepção, preparação e expedição = 200 paletes/dia x 1,2 m x 0,8 m = 192 m2.

ÁREA TOTAL DO ARMAZÉM = 960 m2 + 240 m2 + 100 m2 + 192 m2 = 1.492 m2

Determinação da dimensão do armazém (5/6)
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Determinação da dimensão do armazém (6/6)
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Gestão de stocks e encomendas –
ciclos de encomendas
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• A cooperativa “Hortas da Terra” tem como principal cliente a rede de supermercados “Mercado da Tia

Maria”. A procura é conhecida, e é constante ao longo ano, sendo que o lançamento das encomendas

pelo cliente depende apenas do prazo de entrega da cooperativa.

• Neste cenário a encomenda é enviada pelo cliente à cooperativa quando o nível de stock atinge uma

quantidade pré-definida (ponto de encomenda).

• O ponto de encomenda, vai depender do prazo de entrega do fornecedor e da taxa de procura do

produto.

Gestão de Stocks e Encomendas (1/5)
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Gestão de Stocks e Encomendas (2/5)

• A cooperativa “Hortas da Terra” consome anualmente na sua atividade cerca de 25.000 “sacas de

50 kg” de fertilizantes (D), comprando-as a USD 3,40 cada uma (C).

• O custo de processar um pedido é de USD 50,00 (S) e o stock pode ser mantido a um custo de

USD 0,78/unidade/ano (H).

A Quantidade Económica de Encomenda, é a quantidade que deve ser encomendada de um

determinado produto para minimizar os custos logístico da encomenda.

O custo anual de processamento das encomendas corresponde ao custo que uma

organização incorre no processamento das encomendas.

O custo anual de posse de stock corresponde ao custo que a organização incorre, nesta politica

de gestão de stocks, em possuir stocks.

Questões:

1. Quantas “sacas de 50 kg de fertilizante” devem ser pedidas de cada vez, para se obter a

Quantidade Económica de Encomenda ?

2. Quantos pedidos devem ser feitos, por ano ?

3. Qual é a periodicidade económica da encomenda, em dias ?

4. Qual é o custo anual de processamento das encomendas e de posse de stock, por ano ?
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Gestão de Stocks e Encomendas (3/5)

Resolução:

1. Quantas “Sacas de 50 kg” de fertilizante devem ser pedidas

de cada vez ?

𝑄 =
2 𝑥 𝐷 𝑥 𝑆

𝐻
=

2 𝑥 25000 𝑥 50

0,78
= 1790,29 → 1791 Sacas de 50 kg.

A Quantidade Económica de Encomenda é de 1791 “Sacas de 50 kg”.

2. Quantos pedidos devem ser feitos por ano ?

𝑁 =
𝐷

𝑄
=
25000

1791
= 13,91 → 𝟏𝟒 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔/𝒂𝒏𝒐

3. Qual a periodicidade das encomendas ?

𝑇 =
𝑄

𝐷
* 365 dias =

1791

25000
* 365 = 26,15 dias → a periodicidade

económica da encomenda é de 26 dias.
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Gestão de Stocks e Encomendas (4/5)

4. Qual é o custo anual de processamento das encomendas e de posse de stock ?

𝐶𝑇 =
𝐷

𝑄
∗ 𝑆 +

𝐻 ∗𝑄

2
=

25000

1791
* 50 +

0,78 ∗25000

2
= USD 1396,42

Conclusão: O melhor cenário para a “Hortas da Terra” é:

• a quantidade a encomendar ao fornecedor é de 1791 “Sacas de 50 kg de
fertilizante” de cada vez;

• sendo feitos 14 pedidos por ano;

• um pedido a cada 26 dias; e

• o custo total de processamento das encomendas e da posse de stocks é de
USD 1396,42.



29

Gestão de Stocks e Encomendas (5/5)
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Gestão de stocks e encomendas –
Análise ABC
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Análise ABC (1/6)

• Nem todos os produtos têm igual importância para o negócio das cooperativas. Os produtos

responsáveis pela maior cota da facturação das cooperativas devem merecer a maior

atenção quanto à gestão de stocks. Importa evitar rupturas nas entregas desses produtos aos

clientes.

• A Análise ABC, baseia-se na regra de Pareto (regra 20/80), permite classificar os produtos em 3

categorias de relevância para o negócio:

a) a Classe A, corresponde como referência a 20% dos produtos que representam

aproximadamente 80% da facturação;

b) A Classe B, corresponde como referência a 30% dos produtos que representam

aproximadamente 15% da facturação; e

c) a Classe C, corresponde como referência a 50% dos produtos que representam 5% da

facturação.

• Para os produtos da Classe A, mais relevantes financeiramente para o negócio, devem ser

adoptadas politicas de gestão de stock mais rigorosas e de monitorização contínua, de modo

a evitar rupturas de stock.

• Para os produtos inseridos nas classes B e C devem ser adoptadas políticas de gestão de stock,

respectivamente, menos frequentes e adaptadas à natureza dos produtos e da sua importância

para a facturação global da cooperativa.
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Análise ABC (2/6)

Exercício:

A cooperativa “Flor do Sol” comercializa 20 produtos cujos níveis de procura anuais e preço médio

unitário ao longo do ano, são apresentados no quadro seguinte:

Referência do 

produtos

Preço médio (kz) Quantidade procurada 

(ano)

1 336,00 176 018 000

2 285,00 167 827 000

3 1 825,00 25 352 000

4 147,00 283 069 000

5 58 953,00 309 000

6 47 136,00 287 000

7 137 481,00 88 000

8 533,00 19 806 000

9 50,00 113 070 000

10 84,00 21 800 000

11 173,00 10 478 000

12 83,00 21 131 000

13 131,00 13 455 000

14 19 662,00 97 000

15 160 264,00 13 000

16 394,00 5 683 000

17 44 180,00 67 000

18 109,00 28 588 000

19 54,00 53 602 000

20 1 097,00 4 243 000
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Análise ABC (3/6)

1. Calcular a facturação anual e ordenação decrescentes dos produtos, com base na facturação anual.

Referência do 

produtos

Preço médio (kz) Quantidade 

procurada (ano)

Facturação anual (kz) 

(preço x quantidade)

1 336,00 176 018 000 59 142 048 000,00

2 285,00 167 827 000 47 830 695 000,00

3 1 825,00 25 352 000 46 267 400 000,00

4 147,00 283 069 000 41 611 143 000,00

5 58 953,00 309 000 18 216 477 000,00

6 47 136,00 287 000 13 528 032 000,00

7 137 481,00 88 000 12 098 328 000,00

8 533,00 19 806 000 10 556 598 000,00

9 50,00 113 070 000 5 653 500 000,00

17 1 097,00 4 243 000 4 654 571 000,00

18 109,00 28 588 000 3 116 092 000,00

20 44 180,00 67 000 2 960 060 000,00

19 54,00 53 602 000 2 894 508 000,00

16 394,00 5 683 000 2 239 102 000,00

15 160 264,00 13 000 2 083 432 000,00

14 19 662,00 97 000 1 907 214 000,00

12 84,00 21 800 000 1 831 200 000,00

11 173,00 10 478 000 1 812 694 000,00

10 83,00 21 131 000 1 753 873 000,00

13 131,00 13 455 000 1 762 605 000,00

TOTAL - 944 983 000 281 919 572 000
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Análise ABC (4/6)

2. Cálculo das percentagens acumuladas e identificação das classes

Referência do 

produtos

Facturação anual (kz) 

(preço x quantidade)
% % acumulada

Número de 

produtos
% % acumulada Classe

1 59 142 048 000,00 20,98% 20,98% 1 5,00% 5,00% A

2 47 830 695 000,00 16,97% 37,94% 1 5,00% 10,00% A

3 46 267 400 000,00 16,41% 54,36% 1 5,00% 15,00% A

4 41 611 143 000,00 14,76% 69,12% 1 5,00% 20,00% A

5 18 216 477 000,00 6,46% 75,58% 1 5,00% 25,00% B

6 13 528 032 000,00 4,80% 80,38% 1 5,00% 30,00% B

7 12 098 328 000,00 4,29% 84,67% 1 5,00% 35,00% B

8 10 556 598 000,00 3,74% 88,41% 1 5,00% 40,00% B

9 5 653 500 000,00 2,01% 90,42% 1 5,00% 45,00% B

17 4 654 571 000,00 1,65% 92,07% 1 5,00% 50,00% B

18 3 116 092 000,00 1,11% 93,17% 1 5,00% 55,00% C

20 2 960 060 000,00 1,05% 94,22% 1 5,00% 60,00% C

19 2 894 508 000,00 1,03% 95,25% 1 5,00% 65,00% C

16 2 239 102 000,00 0,79% 96,04% 1 5,00% 70,00% C

15 2 083 432 000,00 0,74% 96,78% 1 5,00% 75,00% C

14 1 907 214 000,00 0,68% 97,46% 1 5,00% 80,00% C

12 1 831 200 000,00 0,65% 98,11% 1 5,00% 85,00% C

11 1 812 694 000,00 0,64% 98,75% 1 5,00% 90,00% C

10 1 753 873 000,00 0,62% 99,37% 1 5,00% 95,00% C

13 1 762 605 000,00 0,63% 100,00% 1 5,00% 100,00% C

TOTAL 281 919 572 000,00 100,00% - 20 100,00% -
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Análise ABC (5/6)

3. Limites das classes:

• Os produtos da Classe A (1, 2, 3 e 4), 20% dos produtos, são responsáveis por 69,12% da

faturação;

• Os produtos da Classe B (5, 6, 7, 8, 9 e 17), 30% dos produtos, são responsáveis por 22,95%

(92,07% - 69,12% = 22,95%) da faturação; e

• Os produtos da Classe C (restantes produtos), 50% dos produtos, são apenas responsáveis por

7,93% (100% - (69,12% + 22,95%) = 7,93%) da faturação.
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Análise ABC (6/6)
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Custos de transportes – frota própria ou 
externalização de serviços
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Custos de transportes – subcontratação ou frota própria (1/6)

1. A cooperativa de pesca “Pesca na Linha” tem garantido o transporte do seu pescado para os

clientes recorrendo a um camião próprio com capacidade de transporte em frio de 2

toneladas à saída do armazém.

2. Os seus clientes são 2 cadeias de supermercados bastante exigentes quando às janelas de entrega

do pescado nas lojas e quanto às quantidades antecipadamente contratadas.

3. Os custos de operação, os custos de manutenção, os custos administrativos e os custos

relacionados com a segurança da operação são responsabilidade da “Pesca na Linha”.

4. As rotas de distribuição em frio diárias e durante todos os dias úteis, têm apenas uma direção,

entre o armazém da cooperativa e as lojas dos clientes com uma extensão diária de 200 km.

Não têm logística inversa, apenas recolha de caixas de transporte do pescado que não consomem

significativamente a capacidade do camião.

5. Ao longo do ano a procura de pescado oscila bastante. O Departamento de Vendas da

cooperativa recolheu os dados das vendas dos últimos anos e apresentou o seguinte gráfico de

vendas semanais por mês.
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6. Considerando a oscilação das vendas, a Administração da “Peixe na Linha” pondera a aquisição

de um novo camião para transporte de pescado em frio, com igual capacidade de transporte.

Em alternativa considera recorrer à contratação de serviços externos de transportes.

Custos de transportes – subcontratação ou frota própria (2/6)
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7. O Departamento de Logística forneceu a seguinte lista de custos afectos ao seu camião:

➢ Custos fixos = USD 15.000,00

• Salários com motoristas;

• Seguro do camião;

• Imposto de circulação do camião;

• Manutenção periódica programada.

➢ Custos variáveis = USD 24.000,00 (USD 2.000,00/mês).

• Combustível e lubrificante;

• Pneus; e

• Manutenção não programada.

➢ Custos relacionados com a segurança da operação = USD 6.000,00 (USD 500,00/mês)

• Seguros anti-roubo; e

• Seguros da carga, acidentes e avarias.

➢ Custos administrativos = USD 1.000,00

• Custos gerais da empresas afectos à operação de transportes e logística;

e

• Salários dos técnicos afectos à operação de transportes e logística.

Custos de Operação Anuais = USD 46.000,00

Custos de transportes – subcontratação ou frota própria (3/6)
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7. Custo de aquisição do novo camião = USD 75.000,00.

8. Custos de operação para o cenário “aquisição do novo camião”:

• Custos fixos = USD 15.000,00.

• Custos variáveis (7 meses de operação) = USD 2.000,00 * 7 = USD 14.000,00

• Custos relacionados com a segurança da operação (7 meses de operação) =

USD 500 * 7 = USD 3.500,00.

7. Custos de Operação Anuais do cenário “aquisição do novo camião” = USD 32.500,00.

8. O Departamento de Logística fez várias consultas ao mercado e obteve o custo de frete que se

segue para um camião de transporte em frio, de 2 toneladas de capacidade de transporte, com

serviços de motorista e outros custos associados semelhantes aos que incorre para o seu camião.

Custo do frete = USD 0,92/km

11. Os custos totais de aluguer anual é de = USD 25.760,00.

• km percorridos/dia = 200 km

• dias de operação anuais = 5 dias úteis * (4 semanas * 7 meses) = 140 dias

anuais

• kms percorridos/ano = 200 km * 140 dias = 28.000 km.ano

• Custos totais do aluguer = 28.000 * USD 0,92/km = USD 25.760,00

Custos de transportes – subcontratação ou frota própria (4/6)
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12. Do ponto de vista meramente financeiro é mais vantajoso para a “Peixe na Linha” optar pela

subcontratação do serviços de transportes.

13. A Administração da “Peixe na Linha” terá de considerar se, para o negócio global da cooperativa e

considerando o diferencial financeiro entre a aquisição e aluguer de um novo camião, se o risco de

redução dos níveis de serviços prestados aos clientes são compensatórios.

Custos de transportes – subcontratação ou frota própria (5/6)

Cenário aluguer

Aquisição Custos operacionais Aluguer

Ano 0 75 000,00  USD         32 500,00  USD            25 760,00  USD                

Ano 1 65 000,00  USD            51 520,00  USD                

Ano 2 97 500,00  USD            77 280,00  USD                

Ano 3 130 000,00  USD          103 040,00  USD              

Ano 4 162 500,00  USD          128 800,00  USD              

Ano 5 195 000,00  USD          154 560,00  USD              

Ano 6 227 500,00  USD          180 320,00  USD              

TOTAL -302 500, 00 USD

Cenário aquisição novo camião
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Reveja estes e outros conteúdos em www.cooperativas.gov.ao 


