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Gestão Operacional 

Exercício 1: Preço vs. Valor  

É necessário ter em atenção a combinação entre o preço e o valor da Cooperativa.  

O preço e o valor são variaveis relavantes na estratégia operacional na Cooperativa. 

Os membros da Cooperativa têm de ter atenção se vão optar por preços mais altos e mais qualidade ou 

preços mais baixos e menos qualidade. 

A decisão deverá ser tomada  pelo dirigente da Cooperativa em conjunto com os membros, para que 

todos decidam.  

Objetivos 

• Refletir sobre o posicionamento no mercado  

• Definir o tipo de combinação entre o preço e valor dos produtos 

Materiais 

• Documento de Apresentação da Sessão de Gestão Operacional (Power Point) 

• Caderno de Exercícios 

Metodologia 

1. O Mentor faz uma leitura completa do Exercício 1 em conjunto com o Gestor da Cooperativa e 

propõe o seguinte cenário “Qual é o preço ideal para os nossos produtos tendo em conta a 

qualidade dos mesmos”. 

2. O Gestor da Cooperativa realiza o Exercício. Deve consultar a Apresentação da Sessão para 

relembrar os conceitos teóricos. 

3. O Mentor deverá juntamente com o Gestor estabelecer os preços tendo em conta as 

caracteristicas dos produtos. 

4. O Mentor revê, sugere alterações e valida o Exercício 1. 

Tempo de execução 

• 2 horas 
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Preço vs Valor  

Responda, por favor, às perguntas na coluna da direita, reflectindo sobre: 

• Quais são as caracteristicas dos Produtos (Tamanhos, coloração…) 

• Qual é o nivel de qualiade dos Produtos ? 

• Quem é o cliente e quais as necessidades?  

• Quais são os custos associados ao produtos? 

 

Tipo de produto? 
Qual é o produto? 
Quantidade de produtos?  
 
 

 

Custo de Produção 
Qual é o custo de aquisição de Matérias-
Primas?  
Qual é o custo de aquisição de impostos? 

 

QUAIS OS NOSSOS PRODUTOS? 
Quais os produtos/serviços prestados 
pela Cooperativa? 

 

QUEM SÃO OS NOSSOS CLIENTES? 
Para quem é o produto?  
Quem é o público-alvo do produto? 

 

QUAIS AS NECESSIDADES DOS NOSSOS 
CLIENTES? 
Qual é a necessidade de quem compra o 
produto?  

 

CUSTO DE DISTRIBUIÇÃO? 
Quais são os custos com o transporte? 

 

 

 

Parabéns! Acabou de estabelecer o preço tento em conta o valor do produto. Deve agora partilhá-lo 

por todos os membros da Cooperativa. 
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Exercício 2: VRIN 

A criação de um modelo VRIN pensa no que é: 

 Valioso  

 Raro 

 Inimitável 

 Não substituivel na cooperativa  

O VRIN possibilita a Cooperativa identificar pontos fortes face à concorrência. 

 

Objetivos 

• Indentificar pontos valiosos, raros, inimitável e não substituíveis na Cooperativa.  

Materiais 

• Documento de Apresentação da Sessão de Gestão Operacional (Power Point) 

• Caderno de Exercícios 

Metodologia 

1. O Mentor faz uma leitura completa do Exercício 2 em conjunto com o Gestor da Cooperativa. 

2. O Gestor da Cooperativa realiza o Exercício. Deve consultar a Apresentação da Sessão para 

relembrar os conceitos teóricos. 

3. O Mentor revê, sugere alterações e valida o Exercício 2. 

4. O Mentor identifica juntamento com o dirigente da Cooperativa os pontos valiosos, raros, 

inimitável e não subatituíveis nas cooperativas face a concorrência. 

Tempo de execução 

• 2 horas 
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VRIN 

Siga os passos: 

1. Preencha o campo “Valioso” com as características valiosas que o recurso possui. 

2. Preencha o campo “Raro” com as caraterísticas raras que o recurso possui.  

3. Preencha o campo “Inimitável” com as características inimitáveis que o recurso possui. 

4. Preencha o campo “Não substituível” com as caraterísticas não substituíveis que o recurso 

possui. 

 

OBS.: Cada recurso tem a sua caraterística de acordo a cada campo.  

 VALIOSO RARO INIMITÁVEL NÃO SUBSTITUÍVEL 

Recurso 1 
    

Recurso 2 
    

Recurso 3 
    

 

 

Parabéns! Agora já conhece os pontos fortes da sua cooperativa face a concorrência.  
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Exercício 3: SIPOC 

 O SIPOC é um mapa com uma visão aérea (não detalhada) de um processo. É uma ferramenta que permite 

identificar os fornecedores, entradas, processo, saídas e clientes. 

 

Objetivos 

• Mapear os processos da Cooperativa  

• Analisar as operações na Cooperativa  

Materiais 

• Documento de Apresentação da Sessão de Gestão Operacional  (Power Point) 

• Caderno de Exercícios 

Metodologia 

1. O Mentor faz uma leitura completa do Exercício 3 em conjunto com o Gestor da Cooperativa. 

2. O Gestor da Cooperativa realiza o Exercício. Deve consultar a Apresentação da Sessão para 

relembrar os conceitos teóricos. 

3. O Mentor revê, sugere alterações e valida o Exercício 3. 

 

Tempo de execução 

• 2 horas  
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SIPOC 

Siga os passos:  

1. Preencher o cabeçalho com a informação necessária. 

2. Indicar na coluna “Processo” a sequência das etapas que o compõem. 

3. Para cada etapa, indicar as entradas e as respectivas saídas 

4. Para cada saída indicar o(s) Cliente(s) (internos e/ou externos) a quem se dirige. 

5. Para cada entrada, indicar o(s) seu(s) fornecedor(es). 

 

 

 

Parabéns! Já pode analisar as operações das cooperativas! 

 

 

 

 

 

FORNECEDORES ENTRADAS PROCESSO SAÍDAS CLIENTES 
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Exercício 4: 5S  

O exercício 5S ajuda na melhoria e organização do ambiente da cooperativa. São as cinco etapas para a 

organização. Nomeadamente: 
1. Triagem: Eliminar o que não é necessário; 
2. Arrumação: Um lugar para cada coisa, cada coisa no seu lugar; 
3. Limpeza: Inspecionar e restaurar; 
4. Normalização: Manter as boas condições da área; 
5. Disciplina: Cumprir e manter as normas  

 

Objetivos 

• Aprender a organizar a Cooperativa. 

Materiais 

• Documento de Apresentação da Sessão de Gestão Operacional (Power Point) 

• Caderno de Exercícios 

Metodologia 

1. O Mentor faz uma leitura completa do Exercício 4 em conjunto com o Gestor da Cooperativa. 

2. O Gestor da Cooperativa realiza o Exercício. Deve consultar a Apresentação da Sessão para 

relembrar os conceitos teóricos. 

3. O Mentor revê, sugere alterações e valida o Exercício 4. 

4. O Gestor da Cooperativa em conjunto com o Mentor cria um modelo 5s.  

5. O Gestor da Cooperativa partilha com todos os membros da Cooperativa. 

Tempo de execução 

• 1 hora 
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5S 

Siga os passos: 

1. Preencher a área do antes com uma imagem, de um espaço desorganizado sem a aplicação da 
ferramenta 5s. 

2. Preencher a área do depois com uma imagem, do espaço organizado com a aplicação da 
ferramenta 5s. 
 

 

                ANTES                                                                                    DEPOIS 
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Gestão Operacional - Logística e Transportes 

Exercício 1: 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. 

 

Objetivos 

• Adaptar as áreas de armazenamento face ao nível da procura 

• Determinar a dimensão do armazém da cooperativa 

Materiais 

• Documento de Apresentação da Sessão de Gestão Operacional – Logística e Transportes  (Power 

Point) 

• Caderno de Exercícios 

Metodologia 

1. O Mentor faz uma leitura completa do Exercício 1 em conjunto com o Gestor da Cooperativa. 

2. O Gestor da Cooperativa realiza o Exercício do qual resulta da determinação da dimensão do 

armazém da Cooperativa sob a forma prática. 

3. O Mentor revê, sugere alterações e valida o Exercício 1. 

 

Tempo de execução 

• 4 Horas 
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Dimensionamento do Armazém 

• 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: 
 

 

• 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 m
2   

 

 

 

Problema: Qual a dimensão adequada ao novo armazém da cooperativa Flor do Sol? (Reveja o 

documento de Apresentação da Sessão de Gestão Operacional – Logística e Transportes) 

 

 

Problema: Com base na lógica acima, qual a dimensão adequada ao armazém da sua Cooperativa? 

 

 
 
 

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  
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Exercício 2: Gestão de stocks e encomendas – ciclos de encomendas 

A Gestão de stocks e encomendas permite gerir de forma eficiente as encomendas das cooperativas. 

Objetivos 

• Analisar o Stock   

• Analisar os ciclos de encomenda  

Materiais 

• Documento de Apresentação da Sessão de Gestão Operacional – Logístia e Transportes  (Power 

Point) 

• Caderno de Exercícios 

Metodologia 

1. O Mentor faz uma leitura completa do Exercício 2 em conjunto com o Gestor da Cooperativa. 

2. O Gestor da Cooperativa realiza o Exercício. Deve consultar a Apresentação da Sessão para 

relembrar os conceitos teóricos. 

3. O Mentor revê, sugere alterações e valida o Exercício 2. 

 

Tempo de execução 

• 3 Horas  
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Gestão de Stocks e Encomendas 

• 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.  

 

 

 

• 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 política 

de gestão de stocks, em possuir stocks. 
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Questões (Reveja o documento de Apresentação da Sessão de Gestão Operacional – Logística e 

Transportes): 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questões: Com base na lógica acima,  

1. Qual a quantidade de stock que deve ser pedida de cada vez, para se obter a Quantidade 

Económica de Encomenda na sua Cooperativa? 

2. Quantos pedidos devem ser feitos, por ano, na sua Cooperativa? 

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

4. Qual é o custo anual de processamento das encomendas e de posse de stock, por ano, na 

sua Cooperativa? 
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Exercício 3: Análise ABC 

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) Classe A corresponde como referência a 20% dos produtos que representam aproximadamente 
80% da facturação; 

b) Classe B corresponde como referência a 30% dos produtos que representam aproximadamente 
15% da facturação;  

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

 

Objetivos 

• Classificar os produtos da Cooperativa de acordo as respectivas categorias  

• Analisar os produtos na Cooperativa  

Materiais 

• Documento de Apresentação da Sessão de Gestão Operacional – Logistica e Transportes  (Power 

Point) 

• Caderno de Exercícios 

Metodologia 

1. O Mentor faz uma leitura completa do Exercício 3 em conjunto com o Gestor da Cooperativa. 

2. O Gestor da Cooperativa realiza o Exercício do qual resulta na análise ABC. Deve consultar a 

Apresentação da Sessão para relembrar os conceitos teóricos. 

3. O Mentor revê, sugere alterações e valida o Exercício 3. 

 

Tempo de execução 

• 3 Horas  
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Análise ABC 

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: 

 

 

 
 

Questões (Reveja o documento de Apresentação da Sessão de Gestão Operacional – Logística e 

Transportes): 

1. Calcule a facturação anual e ordenação dos produtos decrescente. 

2. Calcule das percentagens acumuladas e identificação das classes. 

3. Limites das classes. 

 

 

Questões: Com base na lógica acima, realize a análise ABC da sua Cooperativa. 

 

 

 

 

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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Exercício 4: Custos de transportes – subcontratação ou frota própria 

A análise dos custos de transportes permite perceber as vantagens e desvantagem em optar por 

subcontratar os serviços de transporte ou adquirir a frota própria.  

Objetivos 

• Aprender a decidir a melhor opção de custo de transporte para a cooperativa. 

Materiais 

• Documento de Apresentação da Sessão de Gestão Operacional – Logística e Transportes (Power 

Point) 

• Caderno de Exercícios 

Metodologia 

1. O Mentor faz uma leitura completa do Exercício 4 em conjunto com o Gestor da Cooperativa. 

2. O Gestor da Cooperativa realiza o Exercício. Deve consultar a Apresentação da Sessão para 

relembrar os conceitos teóricos. 

3. O Mentor revê, sugere alterações e valida o Exercício 4. 

4. O Gestor da Cooperativa em conjunto com o Mentor decide a melhor opção de custos de 

transporte. 

 

Tempo de execução 

• 3 horas 
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Análise Custos de Transporte 

 

• 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. 

• 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. 

• 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”. 

• As rotas de distribuição em frio diárias e durante todos os dias úteis, têm apenas uma direcção, 

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. 

• 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 médias anuais 

 

 

 

• 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. 

 

• O Departamento de Logística forneceu a seguinte lista de custos afectos ao seu camião: 
a) Custos fixos = USD 15.000,00 

1. Salários com motoristas; 

2. Seguro do camião; 

3. Imposto de circulação do camião; 

4. Manutenção periódica programada. 
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Vendas médias semanais (toneladas)
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b) Custos variáveis = USD 24.000,00 (USD 2.000,00/mês). 

1. Combustível e lubrificante; 

2. Pneus;  

3. Manutenção não programada. 

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

1. Seguros anti-roubo;  

2. Seguros da carga, acidentes e avarias. 

d) Custos administrativos = USD 1.000,00 

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

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

 

Questão (Reveja o documento de Apresentação da Sessão de Gestão Operacional – Logística e 

Transportes): Quais os Custos de Operação Anuais? 

1. Custos de Operações Anuais =  

 

 

e) Custo de aquisição do novo camião = USD 75.000,00. 

 

Questão (Reveja o documento de Apresentação da Sessão de Gestão Operacional – Logística e 

Transportes): Quais os Custos de operação anuais para o cenário “aquisição do novo camião”? 

2. Custos fixos =  
3. Custos variáveis (7 meses de operação) =  
4. Custos relacionados com a segurança da operação (7 meses de operação) =  
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• 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 

Questão (Reveja o documento de Apresentação da Sessão de Gestão Operacional – Logística e 
Transportes): Quais os Custos totais de aluguer anual? 

1. km percorridos/dia =  
2. dias de operação anuais = 5 dias úteis * (4 semanas * 7 meses) =  
3. kms percorridos/ano =  
4. Custos totais do aluguer =  

 

• Do ponto de vista meramente financeiro, e considerando que o período de amortização deste ativo é 

alcançado ao final de 6 anos, é mais vantajoso para a “Peixe da Linha” optar pela subcontratação dos 

serviços de transportes. 

 

 

• 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 os riscos de 

redução dos níveis de serviços prestados aos clientes são compensatórios. 

 

Questões: Com base na lógica acima, o que é mais vantajoso para a sua Cooperativa – optar pela 

subcontratação dos serviços de transporte ou adquirir frota própria? 

 

 

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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