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“Não se gere o que não se mede, não

se mede o que não se define,

não se define o que não se entende,

não há sucesso no que não se gere.” 

WILLIAM EDWARDS DEMING - 

Promotores: Cofinanciado por:

Promoção do espírito empresarial



INTRODUÇÃO
No atual contexto de competitividade, as empresas 
necessitam de gerir melhor os seus processos, visan-
do reduzir custos e prestar bons níveis de serviço ao 
cliente. 

Nesse sentido a gestão de operações e da distribuição é essencial.
A gestão de operações e da distribuição é a gestão de fluxos da empresa desde os 
fornecedores até aos consumidores finais. Estes fluxos referem-se a matérias primas,  
materiais, bens, informações e meios financeiros.

Pode ter caraterísticas muito distintas consoante o ramo de atividade, mas envolve 
sempre a gestão da cadeia de abastecimento e da cadeia de distribuição e das ope-
rações inerentes, que estão necessariamente relacionadas entre si.

GESTÃO DE COMPRAS
Comprar é negociar e assegurar a dispo-
nibilidade dos materiais no tempo certo, 
em quantidade certas, ao preço certo e 
do fornecedor certo. 

 Mas comprar envolve muitas tarefas, para além da compra em si mesma, daí que se fale 
em gestão das compras ou gestão de encomendas.  

A gestão de compras é a gestão de todo o processo relacionado com as compras da 
empresa. 

As entidades envolvidas são a empresa (diversas áreas funcionais) e os seus fornecedo-
res. Envolve atividades de avaliação, nomeadamente a inventariação das necessidades 
de compra, a pesquisa e escolha de fornecedores, o levantamento das condições por 
estes propostas e a negociação propriamente dita, e atividades de processamento, como 
a efetivação da encomenda, o controlo da chegada,  a receção, a conferência, o processa-
mento do pagamento e o envio das encomendas para o destino. 

GESTÃO DE OPERAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO GESTÃO DE COMPRAS

COMPRA
- Avaliação das necessidades
- Pesquisa de fornecedores
- Análise das condições oferecidas
- Escolha de fornecedores
- Negociação com fornecedores

Envio para o destino -
Condições de pagamento - 

Conferência -
Receção -

Controlo das encomendas - 
feitas/pendentes  

Efetuar a Encomenda

Processo de TratamentoProcesso de Avaliação



De referir que os critérios de seleção de fornecedores devem ser diversos, e não só o 
preço:
 - Descontos,
 - Serviços (transporte, assistência, garantia, etc.),
 - Competência logística: Tempo de aceitação do pedido, prazo de entrega, 
 pontualidade na entrega, flexibilidade, etc.,
 - Capacitação técnica: Certificação, recursos produtivos, instalações, recursos  
 humanos, sistema de controlo, etc.,
 - Localização em relação aos centros de utilização do material comprado (custo  
 de transporte e seguros),
 - Embalagens (acondicionamento e comunicação).
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GESTÃO DE ARMAZÉNS
Um armazém é um espaço 
físico onde se depositam 
matérias-primas, materiais 
diversos, produtos semi-aca

-bados ou acabados à espera de serem enviados para um destino. Devem garantir o fluxo 
de materiais e produtos entre fornecedores, produtores, distribuidores e clientes. Os 
armazéns podem ser de diversos tipos, especializados ou mistos consoante o tipo de 
produtos que armazenam.

Para a empresa que os detém, devem:
 - Satisfazer as necessidades de armazenagem do departamento de compras  
 (produção) e da distribuição (vendas), 
 - Providenciar uma exploração ao mais baixo custo,
 - Garantir um nível adequado de stocks, com uma elevada rotação.

Nos armazéns realizam-se uma série de atividades: receção, conferência, separação, 
arrumação, levantamento, empacotamento, etc.

Armazenamento

Envio

Empacotamento

Levantamento

Separação

Conferência

Receção

Análise e Decisão

Entrada de Devolução

Lista de Saída

Entrada de pedido de saida

Devolução ao Cliente
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A gestão dos armazéns está diretamente relacionada com o processo de transferência 
de materiais e produtos. Envolve diversos aspetos como a localização, os acessos, o 
layout, a otimização do espaço, a segurança, entre outros. 

Localização

Um armazém de apoio à produção, deve estar localizado o mais próximo possí-
vel da maior instalação produtiva, para que a comunicação e cooperação seja 
facilitada e diminuam os custos. 

Um armazém que funcione como centro de distribuição deve estar próximo do 
mercado. Mas se a empresa trabalhar vários mercados, pode ter interesse que 
o armazém esteja localizado numa posição central com boas vias de comuni-
cação entre os diversos mercados.

Acessos

Um armazém não deve situar-se perto de casas, escolas, áreas comerciais, 
hospitais, ou zonas propícias a inundações, fogos e outras catástrofes naturais 
(poluição, acessibilidade, segurança).
Devem existir vias adequadas para o carregamento e descarregamento dos 
veículos de transporte, e espaço para as manobras necessárias inerentes à 
carga e descarga. 

É recomendável a existência de pelo menos duas entradas de acesso ao 
armazém, uma de serviço, outra para casos de emergência (para que os veícu-
los de emergência e respetivas equipas, tenham acesso a este em situação de 
perigo).

O layout de armazém é a forma como as áreas de armazenagem de um 
armazém estão organizadas, de forma a utilizar todo o espaço existente da 
melhor forma possível e permitir a coordenação entre os vários operadores, 
equipamentos e espaço. 

O layout ideal é aquele que procura minimizar a distância total percorrida com 
uma movimentação eficiente entre os materiais, com a maior flexibilidade 
possível e com custos de armazenagem reduzidos.

Layout

Otimização de
Espaços

Requisitos de 
Segurança

Para ter um melhor aproveitamento do espaço podem ser utilizadas diversas 
metodologias, por exemplo:
• Gestão do espaço em altura
• Armazenamento em sistema móvel
• Definição de áreas de funcionalidade
• Definição de zonas de passagem
• Definição de rotas de movimentação
• Gestão de informação

Para garantir a segurança de pessoas e bens, são necessários alguns cuidados, 
como por exemplo:
• Planta do armazém visível
• Sinalética, sinais sonoros, sinais luminosos
• Alarmes e sistemas de segurança
• Limpeza
• Saídas de emergência
• Equipamentos
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GESTÃO DE PEDIDOS
o cliente faz um pedido, e o final do ciclo é marcado pela entrega do produto ao cliente 
e posterior acompanhamento. Envolve as atividades relacionadas com a resposta aos 
pedidos dos clientes, como a receção do pedido, a sua conferência, a verificação da 
disponibilidade (stock) ou da necessidade de produção (pode originar compras), a fatu-
ração, o envio, o controlo do pagamento do cliente e a prestação de serviços pós venda. 
O tempo despendido nestas atividades influenciam diretamente os custos e os níveis de 
serviço oferecidos ao cliente.

A gestão dos pedidos é a gestão de 
todo o processo relacionado com as 
vendas aos clientes.
O ciclo do pedido inicia-se quando 

Pós-venda

Controlo do 
pagamento

Envio

Faturação

Disponibilidade

Receção e inserção
do pedido

Encomenda

Produção

Stock Armazenamento

Fabricação

GESTÃO DE STOCKS
Consequentemente há stocks em diversos locais, no armazém, no processo de fabrico, 
em movimentação ou nas prateleiras de uma loja.

Os stocks representam capital investido que está parado, pelo que a sua redução 
permite melhorar a performance da empresa, mas, níveis baixos de stocks podem 
inviabilizar a satisfação dos pedidos dos clientes. Daí que, gerir stocks é racionalizar as 
decisões adotando soluções de equilíbrio que permitam: a) evitar ruturas; b) reduzir 

A gestão de stocks é a gestão de todo 
o processo relacionado com os mate-
riais e produtos que destinando-se à 
venda ainda não foram vendidos. 
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custos; c) evitar o surgimento de monos (artigo não vendável). 

Os principais custos são os custos de aquisição, os custos de encomenda, os custos de 
posse e os custos de rutura. É fundamental aplicar uma metodologia de gestão de custos 
de stock que permita reduzir custos e manter o nível de serviço. Há muitos métodos para 
ajudar a reduzir os custos inerentes aos stocks, mas os mais eficazes são os que se 
baseiam na tecnologia e apostam numa integração da informação entre as entidades da 
cadeia de abastacimento de distribuição.

Custos de 
aquisição

É a componente que deve ser paga ao fornecedor do material (valor da fatura). 
Esta quantia representa simplesmente o custo das unidades compradas.
Claro que aqui podem estar ou não incluídos custos de transporte, de seguro, 
de serviço de entrega/montagem, etc.

São os custos médios, diretos e indiretos das encomendas.
São custos associados ao processamento e lançamento da encomenda, à 
seleção e avaliação de fornecedores, à receção da encomenda, ao transporte, 
ao manuseamento dos produtos, etc. 

Correspondem aos custos de manter em stock uma unidade de um determina-
do produto, durante um determinado período de tempo. Inclui:
 • Custos monetários diretos: juros, custos de seguros, roubos,  
 renda do armazém e outros custos de funcionamento do armazém  
 tais como luz, mão-de-obra, seguranças, etc.,
 • Custo de oportunidade: resulta de ter o capital investido em  
 stocks em vez de o ter investido noutra aplicação. O seu valor é  
 igual à maior taxa de juro que a empresa poderia obter em investi 
 mentos alternativos,
 • Custo de obsolescência: associado à probabilidade de o stocks se  
 tornar um  mono.

Estes são os custos associados à falta de determinado material/produto (rutu-
ra). 
Nesta situação, pode-se incorrer em vendas perdidas, quando o cliente aban-
dona o local e o pedido do produto, acrescido do impacto negativo em vendas 
futuras por perda do cliente e, consequentemente, do seu valor. Estes custos 
são muito difíceis de calcular.

Custos de 
encomenda

Custos de 
posse

Custos de 
rutura

GESTÃO DE TRANSPORTES
das empresas, tem um papel fundamental no desempenho de diversas dimensões do 
serviço ao cliente. As principais funções do transporte estão ligadas basicamente às 
dimensões de tempo e utilidade de lugar. Desde sempre que o transporte tem sido utili-

Os transportes, além 
de representar a maior 
parcela dos custos 
logísticos na maioria 
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zado para disponibilizar produtos onde existe procura potencial, dentro do prazo ade-
quado às necessidades do comprador. Mesmo com o avanço de tecnologias que permi-
tem a troca de informações em tempo real, o transporte continua a ser fundamental para 
que o produto certo, na quantidade certa, na hora certa, no lugar certo ao menor custo 
possível, seja entregue ao destinatário.

Os cincos modais de transporte básicos são o terrestre (ferroviário, rodoviário e pipeli-
ne), o aquático (marítimo e fluvial) e o aéreo. Sendo que a este nível, a empresa terá de 
analisar as caraterísticas de cada alternativa que são mais ajustadas à sua realidade.

Vantagens: grande cobertura geográfica, permite transportar pequenas quantida-
des, permite gerir trajetos/rotas, serve de ligação às outras modalidades de trans-
porte;

Problemas: congestionamento de trânsito, custo dos combustíveis e das portagens, 
traçados perigosos das estradas, má sinalização, dependência de infraestruturas e 
de regulamentação, caro em grandes distâncias e poluente.

Vantagens: grande capacidade de carga, custos relativamente baixos/por unidade 
para grande distâncias, sem problemas de congestionamento, adequado para 
produto de baixo valor acrescentado e alta densidade, possibilita o transporte de 
vários tipos de produtos, eficaz em termos energéticos;

Problemas: cobertura geográfica, não possui flexibilidade de percurso, necessidade 
de transbordo, elevada dependência de outros transportes, pouco competitivo para 
pequenas distâncias e horários poucos flexíveis.

Vantagens: fluxo de produtos é monitorizado e controlado por computador, perdas 
e danos do produto por rutura são bastante raros, mudanças climáticas têm pouca 
influência no fluxo de produtos e não afeta os produtos, baixa dependência do 
trabalho humano, longa vida útil;

Problemas: dependência face aos países produtores e distribuidores, limitada diver-
sidade de produtos, rede extremamente rígida e investimento elevado.

Vantagens: competitivo para produtos com baixo custo de tonelada por quilómetro 
transportado, transporta diversos tipos de cargas, maior capacidade de carga, 
menor custo de transporte

Problemas: baixa velocidade, disponibilidade limitada, maior exigência de embala-
gens, necessidade de transbordo nos portos, distância aos centros de produção, 
menor flexibilidade nos serviços aliados a frequentes congestionamentos nos 
portos.

Vantagens: ideal para o envio de mercadorias com pouco peso e volume, maior 
rapidez, eficácia comprovada nas entregas urgentes, acesso a mercados difíceis de 
serem alcançados por outros meios de transporte, agilidade no deslocamento de 
cargas, possibilita a redução de stocks por aplicação de procedimentos just in time

Problemas: menor capacidade de carga, custos bastante elevados em relação aos 
outros meios de transporte, pouco flexível, menos rápido para pequenas distâncias 
(menos de 500 km).
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A gestão de transportes ao nível das empresas prende-se essencialmente com a gestão: 
 - Do modo de transporte,
 - Com a escolha de frota própria versus frota de terceiros,
 - Com a gestão das rotas,
 - Com a tecnologia ligada aos transportes.

Modo de 
Transporte

Deve-se procurar manter um equilíbrio entre o custo de transporte e a qualida-
de do serviço » gerir distâncias e velocidade / tempo.

A empresa terá sempre de ponderar se deverá ter ou não uma frota própria e 
se sim que tipo de frota. Mais uma vez, esta decisão deve resultar de uma análi-
se custos/beneficios (custos de aquisição de veículos, manutenção, seguros, 
combustível, níveis de serviço oferecidos, capacidade e controlo do processo e 
transporte, acesos possíveis ao mercado, tipo de clientes, etc.))

Frota

Rotas

Tecnologia

Se a empresa tem uma frota própria, há que gerir as saías, de forma a efetuar 
os serviços necessários ao menor custo total (combustível, desgaste, tempo, 
pessoas, etc.). Claro está que a gestão pressupõe informação sobre carga 
horária, volume transportado (peso ou m3), restrições de horários de entrega, 
capacidade dos veículos a serem usados, número de veículos a serem utiliza-
dos, tempo para a entrega física da mercadoria, etc.

Exemplos: a) Otimização de rotas (software de rotas); b) Percursos a utilizar 
(GPS - Global Positioning System); c) Georreferenciação das viaturas em tempo 
real (GPS+Rede móvel)

GESTÃO DA DISTRIBUIÇÃO
de intermediação entre produtores e consumidores e pressupõe uma cadeia de transfor-
mações, transportes e armazenamentos que coloca produtos e serviços em estado de 
serem consumidos. 

A gestão da distribuição envolve em primeira mão a escolha da estratégia de distribuição 
adequada e em função disso: a) o tipo de circuito; b) os intermediários e c) a escolha dos 
canais de distribuição.

As estratégias de distribuição podem ser intensivas, seletivas, exclusivas ou multicanal.

A distribuição é um 
setor de atividade eco-
nómica que assegura 
uma função essencial 



GESTÃO DE OPERAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO GESTÃO DA DISTRIBUIÇÃO

Estratégia 
Intensiva

O produto deve estar disponível no maior número de estabelecimentos possí-
vel, visando obter exposição e ampliar as oportunidades de venda. Assim, por 
meio da distribuição intensiva, os clientes  podem encontrar os produtos no 
maior número de locais possíveis, ou seja, há uma ampla cobertura (massifi-
cação). 
Produtos com um baixo valor unitário e alta frequência de compra (comida, 
produtos de higiene, etc.) são vendidos intensivamente.

Envolve a utilização de determinados intermediários que satisfaçam  certos  
critérios, para distribuir com eficácia e eficiência produtos de compra compara-
da/ponderada (segmentação).
Produtos com um médio/alto valor unitário e baixa frequência de compra 
(computadores, eletrodomésticos, etc.) são vendidos seletivamente ou certos 
produtos de consumo de marcas mais prestigiadas destinadas a clientes mais 
exigentes (produtos de higiene e beleza).

Estratégia 
Seletiva

Estratégia 
Exclusiva

Estratégia 
Multicanal

É utilizada quando um determinado produto requer um esforço especializado 
de venda ou investimentos específicos. A distribuição exclusiva é oposta à 
distribuição intensiva, utilizando intermediários que possam apoiar ou servir o 
produto de forma adequada com base numa determinada imagem e nível de 
serviço que seja sinónimo de qualidade, prestígio e status (segmento específi-
co/nicho). 
Produtos com um alto/muito alto valor unitário e baixa frequência de compra 
(bens de luxo) são vendidos exclusivamente.

É utilizada quando o acesso por parte do cliente ao produto ou serviço pode 
ser feito por diferentes tipos de canal em condições similares de preço ou com 
pricing diferente por canal, ou com distribuição de bens/serviços diferentes 
por canal. Ou seja, esta estratégia pode ser compatível com a massificação, 
com uma segmentação geral ou com uma segmentação restrita.
A situação mais conhecida do grande público é a estratégia multicanal da 
banca (agência, correio, telefone, internet, multibanco, gestores, etc.).

O circuito de distribuição tem de garantir que os bens passem da fase de produção até 
ao seu consumo, pelo que é necessário efetuar, resumidamente:

 - A produção dos bens pelos produtores,
 - O seu transporte até aos armazéns, 
 - A armazenagem dos bens e a gestão de stocks, 
 - O fracionamento e a embalagem dos bens (aspetos técnicos, funcionais e  
 comunicativos), em quantidades acessíveis ao consumidor, 
 - A divulgação,
 - A comercialização dos bens, ou seja, a sua colocação nos locais próprios, de  
 forma a serem adquiridos pelos consumidores.
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Todas estas atividades podem ser feitas pelo produtor. Mas é vulgar existirem interme-
diários entre o produtor e o consumidor, também designados de distribuidores. O produ-
tor terá assim de optar:

 - Relacionar-se diretamente com o consumidor final sem recorrer a qualquer  
 tipo de intermediário, 
 - Recorrer a diversos tipos de distribuidores – em circuitos de distribuição mais  
 ou menos longos. 

Armazenamento Consumidores

Nível 0
CANAL DIRETO

Produtor Consumidores

Nível 1
CANAIS INDIRETOS

Nível 2

Grossistas Retalhistas

Produtor Consumidores

Nível 3

Grossistas RetalhistasAgentes

É pela ponderação de um conjunto de critérios que os intermediários são escolhidos, 
como por exemplo:

 - Cobertura geográfica,
 - Tipologia de clientes,
 - Capacidade de gestão de quem dirige,
 - Qualidade das equipas de vendas,
 - Qualidade das instalações (armazenamento, condicionamento e local de  
 venda),
 - Capacidade financeira para honrar os compromissos,
 - Respeito pelos contratos,
 - Qualidade dos serviços de venda e pós-venda,
 - Atenção ao mercado.

O circuito pode ter diferentes entidades envolvidas e que existem diversos tipos de 
circuito e diferentes formas de organização. Mas, como é que é estabelecida a ligação 
final ao comprador/consumidor? Aí, entramos na noção de canal de distribuição, ou seja, 
o local ou o modo de adquirir produtos. 
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Há diversos canais de distribuição, como por exemplo:
 - Lojas,
 - Catálogo/Mailing,
 - Telefone: telemarketing,
 - TV: televenda,
 - Internet,
 - Força de vendas (diversos tipos),
 - Máquinas de distribuição.

GESTÃO DE INFORMAÇÃO
transforma-se em algo útil para a tomada de decisão. Do ponto de vista estratégico, uma 
informação de qualidade é aquela que permite tomar a ação e ou decisão acertada e para 
isso a informação deve ser:
 - Oportuna (em tempo e espaço físico),
 - Simples (em complexidade e estrutura), 
 - Concisa e manipulável (suscetível de tratamento),  
 - Correta (real). 

No entanto, como nem todas as pessoas têm o mesmo conhecimento e a mesma 
perceção, não basta ter informações de qualidade, é necessário saber passar a infor-
mação certa, para a pessoa certa, no tempo certo. Para que haja uma correta gestão da 
informação é necessário saber: coletar, registar, guardar a informação e manipular e 
comunicar a informação. E para tal, é necessário hardware e software, organização e pes-
soas formadas que saibam utilizar devidamente as potencialidades da tecnologia. 
Todas as áreas já mencionadas (compras, armazéns, pedidos, stocks, transportes e distri-
buição), são melhor geridas se existir um sistema de informação, dada a quantidade de 
informação em causa, a necessidade de minimizar custos, respeitar prazos, minimizar 
erros e ter um nível de serviço de qualidade.

Alguns exemplos de softwares na área da gestão de operações são os seguintes:
 Sistema de monitoramento de entregas - são aplicações com as quais os con-
dutores conseguem visualizar os embarques e as entregas. Podem buscar informações 
por meio de códigos de barras em documentos fiscais e podem confirmar a entrega foto-
grafando, produzindo áudio ou fazendo um check in via GPS no local em que a carga é 
entregue, materiais que podem ser enviados aos gestores via SMS.

 Sistemas de gestão de armazéns (Warehouse Management System - WMS) - é 
um aplicativo de software que suporta as operações de rotina de um armazém. Promove 
a gestão centralizada de tarefas, tais como níveis de inventário, de monitoramento e 
ações locais. O WMS pode ser uma aplicação só ou parte de um Enterprise Resource 
Planning (ERP), sistema integrado de gestão empresarial.

A informação é todo o 
dado coletado, que 
depois de ser dotado de 
relevância e propósito,
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 Sistemas de Gestão de Transportes (Transportation Management System - 
TMS)  - pode ajudar a fazer o planeamento e otimização de rotas, otimização de carga, 
auditoria de frete e pagamento, gestão de espaço, gestão de transportadoras, entre 
outras funcionalidades.

 Sistemas de Roteirização - também conhecidos como roteirizadores, os siste-
mas de roteirização são ferramentas que ajudam no planeamento da operação de trans-
porte e distribuição de cargas. Entre as principais funcionalidades de um bom sistema de 
roteirização, estão: definição exata das rotas, programação de veículos considerando o 
volume das entregas e as rotas percorridas e a determinação prévia do tamanho da frota. 

 Sistemas de Gestão de Frotas – com este sistema é possível controlar perícias 
técnicas, manutenções, controlar escalas de condutores, consumo de combustível etc. 
Um bom sistema de gestão de frotas dá mais qualidade e agilidade ao fluxo de infor-
mações que giram em torno da operação de veículos, reduz a quantidade de papéis 
necessários e dá mais poder de decisão aos gestores. Em poucos cliques é possível fazer 
escalas, retirar relatórios e otimizar a utilização da frota.



GESTÃO DE OPERAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DICAS

DICAS
As empresas devem:

Fazer uma previsão de vendas com base em informação interna e externa. Quanto mais rigorosa, 
menos erros e menos custos,

Em função das vendas e dos consumos internos, estimar as compras,

Conhecer quem são os fornecedores e as suas condições negociais (caraterísticas, prazos, preço, 
condições de pagamento, etc.),

Negociar com os fornecedores em termos globais (pacote de condições) para um determinado 
período de tempo,

Criar um sistema organizativo que permita saber as encomendas e pedidos feitos, pendentes e 
processados,

Ter armazéns que satisfaçam a necessidade de stocks, bem localizados, geridos em termos de 
gestão de espaço, segurança, acessibilidades, etc. de forma a minimizar custos e acidentes,

Definir níveis de stocks que equilibrem múltiplos objetivos: diminuir custos e evitar ruturas e 
monos,

Averiguar se deve ou não ter frota própria. Tercializar, pode diminuir custos, mas diminui a capaci-
dade de controlo. A dimensão e as caraterística da frota própria, dependem da dimensão do mer-
cado e do nível de serviço,

Definir a estratégia de distribuição e em função disso, escolher os circuitos e canais adequados.


