
 1 

Logística & Operações  

MBA Cabo Verde 

2008/2009 

CASO INDIVIDUAL 

 

 

A Maria & João, dois hipotéticos empresários cabo-verdianos, quando percorriam os 

Estados Unidos à procura de oportunidades de negócio, deparam-se com a famosa 

cadeia de retalho The Garden of Eden. 

  

The Garden of Eden é uma espécie de resumo de tudo o que há de melhor no mundo, 

representando as melhores marcas de vinhos, de queijos, de azeites e de conservas, de 

pastas e de chocolates, de cafés e de tabacos, de molhos e temperos, entre vários 

outros produtos. Para cada produto estão representadas as marcas de mais alto nível e, 

por conseguinte, os países que as produzem. A qualidade dos produtos, bem como do 

atendimento, é de nível absolutamente superior. A par com a qualidade vem o preço, 

que permite desnatar mercado, estando a viabilidade por essa via assegurada.  

 

Assim, estes dois empresários pensaram em criar lojas físicas em Cabo Verde e em 

Portugal inspiradas na cadeia de retalho The Garden of Eden, ou seja, em vez de 

vender o que há de melhor no mundo, a ideia é vender o que de melhor há em Cabo 

Verde e em Portugal, as melhores iguarias, assim como artesanato característico. 

Claro que o conceito teria de ser adaptado ao mercado em questão, uma vez que o 

poder aquisitivo não é muito elevado (o que impede uma estratégia de desnatação 

pura). 

 

As lojas podem ser animadas com mornas e música de Cabo Verde, filmes 

desportivos, decoração típica cabo-verdiana, de modo a torná-las num ponto de 

encontro cultural em qualquer uma das ilhas. O público-alvo destas lojas seriam os 

turistas e todos os residentes com maior poder de compra. O inverso é também 

verdadeiro, i.e., em Portugal, onde se pretende o mesmo efeito e, em paralelo, a 

capacidade de reunião da diáspora de Cabo Verde. Em Portugal, por exemplo, estima-

se que existam pelo menos 200.000 pessoas oriundas de Cabo Verde e que serão um 

potencial de mercado fantástico. 

 

A ideia, mais concretamente, seria a seguinte: 

 

1. Abrir lojas físicas em algumas ilhas de Cabo Verde que vendessem produtos 

alimentares (e não só) de qualidade e de origem cabo-verdiana e portuguesa. 

Os produtos alimentares cabo-verdianos seriam de produção local e os 

portugueses seriam importados; 

 

2. Abrir uma loja física em Portugal para completar a loja de Cabo Verde e 

vender em Portugal os produtos de Cabo Verde, entre outros portugueses; 

 

Maria & João ainda têm a ideia de criar a empresa CV&Co com muitas indefinições. 

Precisam de pensar mais no projecto, amadurecendo-o, e de desenvolver um conjunto 

importante de dados e raciocínios. O seu inestimável apoio para concretizarem esta 

ideia é fundamental e por isso elas solicitam-lhe opiniões fundamentadas. 
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a) Defina todos os pressupostos e dados que servirão para responder às perguntas 

que se seguem. Deverá responder a esta questão estabelecendo o seu quadro 

de partida, especificando o mais possível as variáveis que necessitaria para 

estudar este caso. Esta construção é individual, pelo que cada um deverá 

estabelecer os seus próprios dados. Para poder completar o caso em termos 

quantitativos deverá definir pelo menos 12 produtos/referências que possam 

constituir o seu sortido inicial e para os quais deve saber preço de compra, 

margem média, volume médio, peso médio, unidades de carga, previsão da 

procura, entre outros. 

 

b) As lojas no arquipélago de Cabo Verde devem localizar-se onde? Em todas as 

ilhas, ou apenas em algumas? E a loja em Portugal? Construa um raciocínio 

base de localização que deveria aconselhar a Maria & João. Seria interessante 

criar um armazém central/centro de distribuição em Cabo Verde? E em 

Portugal? Se sim, onde localizaria? Desenhe o sistema logístico que propõe. 

 

c) Como fazer o transporte para as lojas em Cabo Verde e em Portugal? Explore 

as melhores alternativas para propor a Maria & João. 

 

d) Sabendo que, em média, uma encomenda de um ou noutro sentido demoraria 7 

dias de viagem em trânsito, 4 dias em Portugal para consolidar e 8 dias em 

Cabo Verde para o mesmo efeito, antes da viagem, e 4 dias pós-viagem em 

Cabo Verde e 3 dias pós-viagem em Portugal, para desalfandegar e entregar 

em qualquer uma das lojas. Qual o tempo médio do ciclo de encomenda? 

Quantos dias deveria ter o stock médio de produtos em Cabo Verde e em 

Portugal? (Se pretende, considere outros tempos caso os considere mais 

ajustados à realidade e ajustados à sua resposta à alínea c) 

 

e) Defina as políticas de gestão de stocks para os produtos a comercializar.  

 

f) Desenvolva um raciocínio SWOT, apontando os principais elementos 

logísticos, para determinar vantagens desvantagens, oportunidades e ameaças 

para este negócio. 

 

g) Se a CV & CO quiser apostar em serviço ao cliente, mesmo sabendo que o 

preço final resultará cerca de 20% mais caro que o preço do produto no 

destino, enuncie um conjunto de serviços que poderiam valer esse aumento. 

 

h) Se a CV & CO quiser negociar com fornecedores, directamente, em vez de 

entrar em negociação com grossistas, poderá ter vantagens em preço, mas não 

em tempo de resposta devido às quantidades. Em média o tempo será 

acrescido de 20% contra uma queda de preço na ordem dos 30%. Esta relação, 

aplicada ao negócio CV & CO, resultará se se souber que para o cliente cada 

ponto percentual em serviço vale um acréscimo de preços da ordem dos dois 

pontos percentuais?  

 

i) Se os produtos forem trabalhados num centro de distribuição, em Portugal 

e/ou em Cabo Verde, como julga que ele deveria estar organizado e porquê? 

Se pretender, utilize os dados quantitativos da alínea a). E como julga que 

deve ser feito o picking? Explique. 
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j) Indique os parâmetros fundamentais para a selecção dos fornecedores 

principais. Se quisesse qualificar um fornecedor, como utilizaria uma análise 

multi-critério para o fazer? Explicite e exemplifique.  

 

 

Notas Finais: 

 

 O trabalho não deverá ultrapassar 12 páginas; 

 

 Tudo o que não for suficientemente explícito para si, deve proceder à criação 

de pressupostos; 

 

 Seja objectivo nas respostas; use linguagem gráfica se pretender; 

 

 Pode alterar a ordem das perguntas; 

 

 O trabalho deve ser enviado para tania.ramos@iscte.pt, com cópia para 

mariana.rodrigues@iscte.pt; 

 

 Data Limite: Dia 10 de Maio de 2009 (Domingo) até às 23h59 (GMT); 

 

 O nome do ficheiro a enviar deve conter o nome do aluno (p.ex: 

tania_ramos.doc) 

 

 Dúvidas podem ser tiradas por e-mail ou por telefone (nº +351 21 7903415); 

 

 Bom Trabalho! 
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