
Fatores internos:

● Capacidade
de produção

● Condições
de fornecimento

● Rede de distribuição
● Portfólio de produtos
● Campanhas

de marketing

Garantir a cadeia de abastecimento 
e agilizar as operações

COVID-19 Update
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Quais as principais preocupações no atual contexto?
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1
Focar nos produtos/grupos de produtos 
críticos para otimizar o desempenho
da empresa

Reduzir os custos de stock sem comprometer 
as solicitações dos clientes

Garantir o cumprimento/negociação dos 
contratos críticos (fornecedores e clientes)
para a atividade da empresa

Identificar necessidades de fornecedores 
alternativos (matérias-primas, transportadores, 
entre outros)
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Agilizar a gestão de stocks e potenciar a otimização de contratos na cadeia de abastecimento

Fatores relevantes para a gestão de stocks

Gestão
de Stocks

Fatores externos:

● Ocorrências
de impacto global 
(COVID-19)

● Conjetura 
económica/política

● Inflação
● Demografia
● Clima
● Concorrência

Recursos e KPI’s

Dados históricos

Identificar e compreender
os Cost Drivers

Entender os constrangimentos causados pela COVID-19 e o seu impacto nos fatores que influenciam e limitam
a implementação da estratégia e a gestão otimizada dos stocks.

Fornecedores
(tier 1 e tier 2)

Armazém Produção Distribuição Clientes

Otimização de contratos

#keepthechain

Agir de forma decisiva
para reduzir custos

Cumprir com
as iniciativas de redução

Control the 
Money

03

Save the 
Money

02
Find the 
Money

01



pt_covid19@pwc.com

#westayconnected

Resposta

Recuperação

Conhecer a sua organização nunca foi tão importante para garantir a sustentabilidade das operações 
num curto espaço de tempo. 

Suportar comunicação
com stakeholders

Reação

Agilizar para agir

Gabriela Teixeira

gabriela.teixeira@pwc.com

 +351 918 621 269

Consulting Lead Partner

Instituir 
Gabinete de Crise

Sistematizar
dados históricos

(Procura, fornecimento e performance)

Identificar
os produtos e 

localizações críticos

Analisar cláusulas e 
termos contratuais dos 

contratos em vigor

Identificar oportunidades nos 
contratos de fornecedores, 

clientes, RH e outros.

Compreender
os drivers de stocks 

na organização

Definir métricas
de alto-nível

Identificar 
sistemas/ferramentas

a implementar

Decidir medidas
para implementar

Executar as medidas 
(quick-wins)

(Re)negociar contratos 
com fornecedores

Benefícios

Redução da dependência de fornecedores
com a identificação de soluções alternativas 
para os fornecimentos críticos da organização.

Potenciação de atividades críticas
da operação assim como estabelecimento de 
novos canais de vendas.

Otimização das quantidades em stock, garantindo 
a disponibilidade dos materiais, com foco nos 
produtos/grupos de produtos críticos.

Redução dos custos de armazenamento 
através de um mais eficiente modelo
de gestão de stocks.

Definir os níveis de 
stock e modelos de 

reabastecimento

Right sizing dos níveis
de stock por SKU e 

localização

Analisar o impacto
dos novos níveis

de stock definidos

Benchmark dos contratos 
face às práticas de mercado 
e às tendências de procura
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72 horas

2 semanas

2 semanas
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