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Resumo 

A estratégia de crescimento da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC) assenta, em 

parte, na redução dos custos. Do conjunto de iniciativas levadas a cabo para atingir esta 

redução, destaca-se a implementação de um Warehouse Management System (WMS) nos 

armazéns de produto acabado (PA) da fábrica de Vialonga desta empresa. 

O problema em análise nesta dissertação consiste em determinar quais os benefícios e custos 

que se espera que esta implementação traga à SCC assim como em determinar qual o sistema 

que melhor se adequa às suas necessidades e qual a empresa que deve ser responsável pela 

sua implementação.  

Para resolver o problema descrito, começa-se por reunir informação relevante sobre os 

principais processos que ocorrem nos armazéns referidos sendo realizadas algumas 

conclusões sobre a situação atual dos mesmos e dos principais motivos que levaram a 

empresa a querer investir na implementação de um WMS. De seguida e tendo como base o 

levantamento da literatura feito, é proposta uma metodologia dividida em duas etapas, uma 

para auxiliar a SCC a determinar os ganhos e custos que se espera que a aquisição do WMS 

traga e outra para auxiliar na escolha do sistema e respetiva empresa implementadora. A 

aplicação desta metodologia ao caso da empresa portuguesa permitiu concluir que esta deve 

esperar um VAL mínimo de 529 201€ e um Payback Period máximo de 2,5 anos com a 

implementação do WMS e que o sistema SAP EWM 7.0 EHP 2 se adequa às suas 

necessidades. 

 

Palavras-Chave: Warehouse Management System, Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, 

Gestão de Armazéns, Business Case, Seleção Sistema 
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Abstract 

The growth strategy of Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC) is based, partly, in cost 

reduction. The set of initiatives taken to achieve this reduction include the implementation of a 

Warehouse Management System (WMS) in the finished product warehouses of this company’s 

Vialonga plant. 

The problem analyzed in this work is the determination of all the benefits and costs that this 

implementation is expected to bring as well as the determination of which system best meets 

SCC’s needs and which company should be responsible for its implementation. 

To solve the problem described, relevant information on key processes occurring in the finished 

product warehouses is gathered and some conclusions about the current situation of these 

warehouses and the main reasons that led the company to want to invest in the implementation 

of a WMS are made. Based on the literature review a methodology is proposed, divided in two 

stages, one for determining the benefits and costs to be expected with WMS acquisition and the 

other to choose the system and company responsible for its implementation. The application of 

these methodologies to the case of the Portuguese company shows that a minimum of € 

529,201 on Return on Investment and a maximum Payback Period of 2.5 years should be 

expected with the implementation of a WMS and that SAP EWM system 7.0 EHP 2 suits the 

company needs. 

 

Keywords: Warehouse Management System, Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, 

Warehouse Management, Business Case, Software Selection. 
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1. Introdução 

Neste capítulo introdutório apresenta-se uma contextualização do problema, com os motivos 

que levaram a Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC) a optar por instalar um 

Warehouse Management System (WMS) nos armazéns de produto acabado (PA) da sua 

fábrica de Vialonga, assim como os principais objetivos desta dissertação e a estrutura do 

documento.  

1.1. Contextualização do Problema 

A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas é uma empresa portuguesa que tem como 

principal negócio a produção de bebidas que são distribuídas tanto no mercado português 

(mercado doméstico) como no mercado internacional (mercado de exportação) e faz, desde 

2008, parte do grupo Heineken. Em Portugal, a SCC produz e engarrafa as marcas de cerveja 

Sagres na sua fábrica de Vialonga e capta e engarrafa as águas minerais e de nascente, Luso 

e Cruzeiro, na sua unidade industrial da Vacariça onde também produz os refrigerantes Luso 

de Fruta. A estratégia de crescimento desta empresa assenta em sete pilares estratégicos, 

sendo a redução dos custos um destes pilares. Do conjunto de iniciativas levadas a cabo para 

atingir esta redução de custos, destaca-se a implementação de um WMS nos armazéns de 

produto acabado da fábrica de Vialonga, o que irá permitir não só um aumento na eficiência 

das operações de armazém e consequentemente uma redução nos custos, como também um 

aumento do nível de serviço e uma melhor rastreabilidade dos produtos. É neste contexto que 

surge o trabalho desenvolvido nesta dissertação de mestrado. 

1.2. Descrição Sumária do Problema 

O problema em análise na presente dissertação consiste em determinar quais os benefícios e 

custos que se espera que o WMS traga à SCC assim como em determinar qual o sistema que 

melhor se adequa às suas necessidades e qual a empresa que deve ser responsável pela sua 

implementação. A informação acerca dos benefícios e custos esperados irá permitir à empresa 

desenvolver o business case do projeto, ou seja, o documento que será usado para convencer 

a gestão de topo de que a implementação de um WMS é vantajosa para o negócio. 

Apesar deste tipo de sistemas ter sido criado na década de 70, ainda não existe na literatura 

uma metodologia clara que permita às empresas resolver de forma independente o problema 

em análise. Esta dissertação propõe-se assim a eliminar esta lacuna existente e em contribuir 

para futuras implementações de Warehouse Management System. 

1.3. Principais Objetivos 

O principal objetivo desta dissertação é criar uma metodologia que permita a qualquer empresa 

identificar quais os benefícios e custos que se espera que a aquisição de um WMS traga e 

determinar qual o sistema que melhor se adequa às suas necessidades e respetiva empresa 

implementadora. De forma a garantir que este objetivo é cumprido, é necessário definir alguns 

objetivos intermédios indispensáveis apresentados de seguida. 
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 A compreensão e análise do contexto no qual o WMS será implementado assim como de 

todos os processos que serão influenciados por este. Isto implica uma análise da estrutura 

da SCC, das suas operações logísticas e mais concretamente dos armazéns de PA da 

fábrica de Vialonga; 

 A definição de qual a melhor metodologia a utilizar na resolução do problema em estudo o 

que implica uma revisão da bibliografia existente sobre os benefícios e custos que um WMS 

pode trazer assim como sobre a melhor forma de selecionar um sistema e a empresa 

responsável pela sua implementação; 

 A recolha e tratamento de dados necessários à aplicação da metodologia ao caso de 

estudo; 

 A aplicação da metodologia ao caso de estudo assim como uma análise crítica dos 

resultados obtidos. 

1.4. Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação encontra-se organizada da seguinte forma:  

 Capítulo 1 (Introdução) – No primeiro capítulo são apresentados os objetivos desta 

dissertação e é também dada uma contextualização e descrição do problema em estudo; 

 Capítulo 2 (Caso de Estudo) – Neste capítulo é feita uma descrição, não só dos armazéns 

de produto acabado, como também da fábrica de Vialonga, da Sociedade Central de 

Cervejas e Bebidas e do grupo Heineken (detentor da SCC). O processamento das 

encomendas, as operações realizadas nos armazéns de PA e a rede logística da SCC são 

também definidos. Por último, são indicados os motivos que levaram à decisão de 

implementar o WMS; 

 Capítulo 3 (Estado da Arte) – No terceiro capítulo é apresentada a revisão bibliográfica da 

literatura existente sobre os principais conceitos de relevo para a resolução do problema em 

estudo. Para a recolha da informação existente na literatura foram lidos e analisados vários 

artigos científicos obtidos nas bases de dados da B-On, Science Direct e Google Scholar. 

Warehouse Management System, Warehouse Operations, Enterprise Resource Planning 

(ERP) foram algumas das palavras-chave usadas nos protocolos de pesquisa usados; 

 Capítulo 4 (Metodologia Proposta) – No quarto capítulo é apresentada a metodologia 

proposta para a resolução do problema em estudo; 

 Capítulo 5 (Recolha e Tratamento de Dados) – Neste capítulo são explicadas as formas 

de recolha e tratamento dos dados necessários para a aplicação da metodologia ao caso de 

estudo assim como os pressupostos assumidos; 

 Capítulo 6 (Análise de Resultados) – No sexto capítulo são analisados e discutidos os 

resultados obtidos após a aplicação dos dados relativos ao caso de estudo na metodologia; 

 Capítulo 7 (Conclusões e Desenvolvimento Futuro) – O último capítulo apresenta as 

principais conclusões da dissertação assim como o trabalho que é possível desenvolver no 

futuro no âmbito do problema analisado.  
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2. Caso de Estudo  

Este capítulo tem como objetivo reunir informação relevante para a resolução do problema em 

estudo. Neste sentido é feita uma pequena apresentação da Heineken, seguindo-se a história 

da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, a constituição do departamento de Customer 

Service and Logistics (departamento responsável pela gestão dos armazéns de produto 

acabado, entre outras responsabilidades), uma descrição da rede logística da SCC, das 

atividades que constituem o processamento das encomendas assim como dos processos que 

ocorrem nos armazéns de PA da fábrica de Vialonga. Por fim, são realizadas algumas 

conclusões sobre a situação atual destes armazéns assim como dos principais motivos que 

levaram a empresa a querer investir na implementação de um WMS. 

2.1. Heineken1 

A Heineken é uma empresa cervejeira holandesa criada em 1864. Atualmente emprega mais 

de 85 000 trabalhadores em todo o mundo e detém cerca de 165 cervejeiras em mais de 70 

países, sendo responsável pela produção e venda de cerca de 250 cervejas, tanto premium 

como regionais, locais e especiais. Todos estes fatores fazem deste o grupo cervejeiro mais 

internacional do mundo. A presença global da Heineken é mantida através da aquisição de 

empresas em vários pontos do globo (como foi o caso da aquisição da Sociedade Central de 

Cervejas e Bebidas em Portugal), do licenciamento e exportação dos seus produtos e de joint 

ventures, como pode ser visto na Figura 1.  

 

Figura 1 - Presença Global da Heineken 

O volume de cerveja produzido e vendido pelo grupo Heineken em 2014 foi cerca de 198,8 

milhões de hectolitros (hl) o que correspondeu a uma receita de 21 642 milhões de euros. 

                                                           
1
 As informações e os dados apresentados na secção 2.1 foram retirados dos relatórios anuais de 2014 

dos três grupos cervejeiros referidos, Heineken, Anheuser-Busch InBev e SABMiller e de um documento 
interno da SCC. 
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Estes dados têm em conta o volume de cerveja que é 100% produzido e vendido por empresas 

pertencentes ao grupo Heineken assim como o volume de cerveja produzido e vendido pelas 

joint ventures que é atribuído ao grupo. Ao nível mundial e no que toca ao volume de cerveja, o 

grupo Heineken é apenas ultrapassado por outros dois grupos cervejeiros, o grupo Anheuser-

Busch InBev (459 milhões de hl) e o grupo SABMiller (245 milhões de hl). Olhando para a 

receita, o grupo Heineken ocupa o segundo lugar apenas atrás do grupo Anheuser-Busch 

InBev (42 528 milhões de euros). 

Desde 2008 que a Sociedade Central de Cervejas e Bebidas pertence a este grupo cervejeiro, 

comercializando as marcas pertencentes ao portefólio Heineken (Desperados, Affligem e 

Strongbow, por exemplo). 

2.2. Sociedade Central de Cervejas e Bebidas2 

2.2.1. História 

A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas é uma cervejeira portuguesa criada em 1934, com 

o nome de Sociedade Central de Cervejas, com o objetivo de produzir e vender as cervejas 

das antigas cervejeiras Companhia Produtora de Malte e Cerveja Portugália e a Companhia de 

Cervejas Estrela, entre outras. No início da década de 70, a SCC adquiriu 52,5% da Sociedade 

da Água de Luso (SAL), iniciando a comercialização dos seus produtos, que incluem a Água 

Mineral Natural Luso e a Água de Nascente Cruzeiro. Em 1977, a fusão entre a Sociedade 

Central de Cervejas e a Cergal – Cervejas de Portugal deu origem à Centralcer – Central de 

Cevejas, E.P. Esta empresa viria, em 1990, a ser totalmente privatizada. Dez anos depois, a 

Centralcer foi vendida a um grupo de investidores portugueses, a Parfil, constituído pela 

Portugália, BES, Fundação Byssaia Barreto, Olinveste e Fundação Oriente, sendo que nesse 

mesmo ano, este grupo cedeu uma posição de 49% ao grupo cervejeiro Scottish & Newcastle 

(S&N). Em 2001, a incorporação da Centralcer – Central de Cervejas, S.A na Central Control 

S.G.P.S, S.A., deu origem a uma nova entidade com o nome de SCC – Sociedade Central de 

Cervejas, S.A. Esta empresa instalou a sua sede na fábrica de Vialonga, construída em 1968 

pela Sociedade Central de Cervejas.  

A Scottish & Newcastle adquiriu, em 2003, a totalidade das ações da Parfil, o que lhe permitiu 

passar a deter o total controlo, não só da SCC como da Sociedade da Água de Luso. No final 

de 2004 a empresa mudou o seu nome para SCC – Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, 

S.A., uma vez que no seu portefólio se incluem outras bebidas para além da cerveja, como a 

água. Em 2007, um consórcio estabelecido entre a Heineken e a Carlsberg iniciou um processo 

de oferta de compra do grupo Scottish & Newcastle que se viria a concretizar em Abril de 2008. 

Depois desta aquisição, os ativos da S&N foram repartidos entre as duas empresas que 

formaram o consórcio, sendo que a Carlsberg ficou à frente da operação da Scottish & 

Newcastle na Baltic Beverages Holding, uma joint-venture entre a Carlsberg e a S&N, em 

                                                           
2
 As informações apresentadas nesta secção foram obtidas através do contacto com os funcionários da 

empresa. A exceção é a subsecção 2.2.1 cujas informações apresentadas foram obtidas em 
http://www.centralcervejas.pt/pt/sobre-nos/historia.aspx 
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França e Grécia, tendo a Heineken assumido o controlo dos negócios da Scottish & Newcatle 

em Portugal, Reino Unido e restantes mercados europeus. Esta divisão permitiu resolver 

alguns problemas de concorrência nos mercados referidos, entre eles o mercado português, 

onde a Carlsberg detinha 44% da Unicer (principal concorrente da SCC). 

Nos ativos desta empresa incluem-se, atualmente, a fábrica de Vialonga, a unidade industrial 

de Vacariça e a Novadis, um revendedor
3
 responsável pela comercialização e distribuição de 

uma ampla gama de produtos, além dos produzidos pela SCC e dos pertencentes ao portefólio 

Heineken, entre os quais vinhos, café, aperitivos e bebidas espirituosas. É nos armazéns de 

PA da fábrica de Vialonga que o WMS será implementado. Dos vários departamentos que 

constituem a estrutura organizacional da SCC, o responsável pela gestão destes armazéns é o 

departamento de Customer Service & Logistics (CS&L), sendo por isso aprofundado na secção 

seguinte.  

2.2.2. Departamento de Customer Service & Logistics 

O departamento de Customer Service and Logistics é responsável por toda a logística 

relacionada como os produtos vendidos pela SCC e pelo serviço ao cliente, desde a receção 

das encomendas até à expedição do produto. A estrutura deste departamento pode ser vista 

na Figura 2. 

 

Figura 2 - Organograma do Departamento de Customer Service & Logistics da SCC  

Como é possível observar na Figura 2, o departamento de CS&L é constituído por duas áreas 

transversais, Business Acreditation e TPM (Total Productive Management) Logistics. A área de 

Business Acreditation é responsável pela manutenção e desenvolvimento dos processos de 

acreditação, tendo em conta a visão do negócio do grupo SCC. A área de TPM Logistics tem 

por objetivo eliminar perdas e ineficiências, aumentar a produtividade das operações da 

empresa, minimizar os custos, aumentar a qualidade do produto, melhorar a segurança do 

local de trabalho e o desempenho ambiental, entre outros fatores, tentando que todos os 

trabalhadores participem, de alguma forma, nestas melhorias. As outras quatro áreas que 

constituem este departamento têm uma ação mais específica e são descritas de seguida. 

 Warehouse and Distribution – responsável por gerir toda a logística dos produtos 

produzidos pela SCC e dos produtos pertencentes ao portefólio Heineken comercializados 

                                                           
3
 Revendedor (wholesaler) é uma entidade que vende os produtos a retalhistas ou a outros revendedores 

(apenas não vende ao consumidor final). 
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por esta empresa portuguesa, armazenados em cinco centros de expedição distintos: a 

fábrica de Vialonga, a unidade industrial de Vacariça e em três centros de expedição 

pertencentes a dois operadores logísticos
4
. Desta forma, esta área é responsável por gerir 

as operações destes armazéns assim como os contratos que a SCC tem com as empresas 

transportadoras que levam os produtos destas localizações para os clientes. 

 Planning and S&OP (Sales & Operational Planning) – responsável pela previsão da 

procura dos produtos produzidos pela SCC e dos produtos pertencentes ao portefólio 

Heineken comercializados por esta empresa portuguesa, baseando-se em modelos 

estatísticos e em informações dadas pela área de Vendas. É com base nesta previsão que 

as ordens de produção e enchimento são lançadas e que alguns produtos são importados. 

Esta área é também responsável por ir gerindo o inventário destes produtos existente nos 

cinco centros de expedição onde estes são armazenados, adaptando para isso as ordens 

de produção e as importações conforme a procura real do produto. 

 Customer Service – responsável por desenvolver relações sustentáveis com os clientes, 

tentando desenvolver, mais do que uma parte transacional, uma parte relacional com os 

mesmos. Nas atividades a cargo desta área incluem-se o processamento de todas as 

encomendas feitas pelos clientes da SCC, acompanhar os processos de satisfação destas 

encomendas até à sua entrega e faturação, assim como resolver todas as reclamações que 

surjam por parte dos mesmos. É uma área essencial pois acaba por ser a cara da empresa 

e só através de um bom serviço ao cliente é que a SCC pode ser vista como fornecedor 

preferencial. 

 Logistics & Distribution (Novadis) – responsável por gerir todos os processos de logística 

e de serviço ao cliente relacionados com os produtos comercializados pela Novadis (nos 

quais se incluem, entre outros, produtos produzidos pela SCC e produtos pertencentes ao 

portefólio Heineken). Estes produtos encontram-se armazenados em 13 armazéns sendo 

esta área responsável por gerir o inventário dos mesmos, por receber e processar todas as 

encomendas dos clientes Novadis e por garantir o transporte dos produtos encomendados 

até aos clientes.  

Podemos concluir então que o departamento de CS&L é responsável por assegurar o 

funcionamento da rede de distribuição dos produtos vendidos pela SCC. A parte desta rede de 

distribuição que é assegurada pela Novadis assim como a descrição dos clientes desta 

empresa e das encomendas que estes efetuam não entram no âmbito deste projeto pelo que 

não são incluídos nas secções seguintes.  

2.2.3. Rede de Distribuição 

A rede de distribuição usada pela SCC (excluindo a parte assegurada pela Novadis) pode ser 

dividida em três grupos de canais de distribuição. O agrupamento destes canais é feito de 

acordo com o cliente final, como explicado de seguida. 

                                                           
4
 Um operador logístico é uma empresa externa que é contratada para realizar funções logísticas como o 

armazenamento de produto e o seu transporte. 
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 Off Trade: Constituído pelos clientes do mercado nacional que vendem os seus produtos 

com o objetivo de estes serem consumidos noutro local. O Continente, o Pingo Doce e a 

Makro são exemplos de clientes que fazem parte deste canal; 

 On Trade: Constituído pelos clientes do mercado nacional que vendem os seus produtos 

com o objetivo de estes serem consumidos no local e por revendedores. Desta forma pode 

ser dividido em dois grupos, Hotels and Corporate Accounts (do qual fazem parte clientes 

como o McDonald) e Distributors & Novadis; 

 Export: Constituído pelos clientes do mercado de exportação. Para este grupo de clientes a 

SCC apenas comercializa produtos de fabrico próprio (marca Sagres, Luso e Cruzeiro), ao 

contrário dos outros dois grupos de clientes aos quais a SCC vende produtos pertencentes 

ao portefólio Heineken (como a marca Desperados, Affligem e Heineken) para além dos 

produtos de fabrico próprio. Este canal pode ser dividido em dois grupos, Directs e WER. O 

primeiro é constituído pelos clientes importadores do continente africano, de Timor e do 

Brasil e o segundo é constituído pelos clientes importadores dos países da WER (Western 

European Region). Clientes WER são todos os clientes em que é a Heineken quem fatura 

ao cliente final e quem estabelece o contacto direto com o mesmo.  

Para alimentar os três grupos de canais de distribuição, os produtos podem sair de cinco 

centros de expedição, dependendo da natureza e do tamanho da encomenda assim como da 

disponibilidade do inventário. Como já foi referido, destas localizações fazem parte as duas 

fábricas pertencentes à SCC, a fábrica de Vialonga e a unidade industrial de Vacariça, e três 

centros de expedição pertencentes a dois operadores logísticos, Distribuição Luís Simões 

(DLS) e a Distrifaro. 

 Fábrica de Vialonga – o inventário existente nesta fábrica é utilizado para satisfazer 

encomendas que sejam exclusivamente de cerveja Sagres e de produtos pertencentes ao 

portefólio Heineken e cuja dimensão seja superior a 14 toneladas; 

 Unidade Industrial de Vacariça – o inventário existente nesta fábrica é utilizado para 

satisfazer encomendas que sejam exclusivamente de água e de refrigerantes e cuja 

dimensão seja superior a 14 toneladas; 

 Distribuição Luís Simões – a SCC tem inventário dos seus produtos em dois centros deste 

operador logístico, o centro de Canelas e o centro do Carregado. Este inventário é utilizado 

para satisfazer encomendas mistas, ou seja, encomendas que envolvam cerveja Sagres ou 

produtos pertencentes ao portefólio Heineken e águas ou refrigerantes e encomendas cuja 

dimensão seja inferior a 14 toneladas de todos os clientes do mercado nacional com 

exceção dos clientes da zona do Algarve; 

 Distrifaro – o inventário da SCC existente neste operador logístico é utilizado para 

satisfazer encomendas mistas e encomendas cuja dimensão seja inferior a 14 toneladas de 

todos os clientes do mercado nacional da zona do Algarve. 

Para o mercado de exportação as encomendas são sempre superiores a 14 toneladas pelo que 

saem sempre de uma das fábricas pertencentes à SCC. 
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Quando o produto sai diretamente de uma das fábricas e o destino é um cliente do mercado 

nacional ou um dos centros dos operadores logísticos, a transportadora usada é a XPO 

Logistics. Quando o produto sai diretamente de uma das fábricas e o destino é um cliente do 

mercado de exportação, existem outras empresas de transportes utilizadas pela SCC ou o 

transporte fica a cargo do cliente. Quando o produto sai dos operadores logísticos, o transporte 

é da responsabilidade dos mesmos.  

Na Figura 3 está esquematizado a rede de distribuição usada pela SCC.  

 

Figura 3 - Rede de Distribuição usada pela SCC  

São as encomendas feitas pelos clientes pertencentes aos três grupos de canais de 

distribuição referidos que dão origem aos fluxos de produtos representados na Figura 3. 

2.2.4. Encomendas 

A metodologia usada no processamento das encomendas feitas pelos clientes da SCC engloba 

um leque de atividades que podem ser agrupadas em quatro etapas, esquematizadas na 

Figura 4, que serão abordadas de forma sucinta nesta subsecção.  

 

Figura 4 – Etapas envolvidas no Processamento das Encomendas  

É importante referir que todas as atividades relacionadas com a empresa são integradas em 

SAP
5
 (o aplicativo de Enterprise Resource Planning - ERP

6
 usado pela fábrica), o que permite 

uma transmissão eficiente de toda a informação necessária a cada atividade. No caso do 

processamento de encomendas este procedimento ajuda a garantir que toda a informação 

relacionada com as especificidades do cliente e das encomendas que este faz é transmitida e 

mantida ao longo de todo o processo desde que o cliente faz a encomenda até ao momento 

                                                           
5
 SAP é uma empresa líder mundial em sistemas de aplicação empresarial.  

6
 ERP é um sistema que integra todos os dados e processos de uma organização num único sistema 
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em que a recebe. A gestão de uma empresa com a complexidade da SCC seria impossível 

sem o recurso a um sistema que integrasse toda a informação necessária ao negócio. 

As atividades constituintes das etapas representadas na Figura 4 são, na sua maioria, da 

responsabilidade da área de Customer Service e podem ser analisadas de forma mais 

pormenorizada. 

Receção do Pedido  

Qualquer pedido por parte de um cliente tem que conter um conjunto de dados nos quais se 

incluem a data e o número do pedido, o local de entrega do produto, a data (dia e hora quando 

aplicável) da entrega, o nome do cliente e as quantidades por produto/referência. Estes 

pedidos podem ser efetuados via Portal de Encomendas (via WEB), via transmissão eletrónica 

(electronic data interchange, EDI
7
), por telefone, fax ou correio eletrónico. Atualmente, apenas 

10% das encomendas feitas pelos clientes da SCC são ainda efetuadas por telefone, fax ou 

correio eletrónico. Os pedidos devem ser feitos com um mínimo de 48h úteis antes da data 

desejada de entrega da encomenda no caso dos clientes pertencentes ao grupo Distributors & 

Novadis passando este valor para 24h para os restantes clientes do mercado nacional. No 

caso dos clientes que pertencem ao mercado de exportação, o tempo de antecedência com 

que estes clientes devem colocar as encomendas depende do cliente e da sua localização.  

Criação da Pré-Encomenda  

Todos os pedidos dos clientes são registados em SAP de forma manual (nos casos dos 

pedidos feitos por telefone, fax ou correio eletrónico) ou por integração automática (nos casos 

dos pedidos feitos através do Portal de Encomendas ou via EDI) sendo criada a pré-

encomenda à qual o próprio sistema atribui um número sequencial. Nesta fase é verificada a 

correta introdução dos dados, face aos pedidos, pela área de Customer Service. Quando se 

detetam quantidades anómalas (face ao histórico), o cliente é contactado para prestar 

esclarecimento/confirmação. Nos caso em que o pedido é feito por telefone, deve repetir-se a 

informação para garantir de que foi devidamente entendido e dado ao cliente o número 

sequencial da pré-encomenda como registo e referência da sua encomenda. 

Conversão da Pré-Encomenda em Encomenda 

Nesta etapa procede-se à conversão da pré-encomenda em encomenda podendo ser feitas 

algumas alterações face aos pedidos originais dos clientes. Estas alterações são geralmente 

relativas à data da entrega dos produtos encomendados indicada pelo cliente na etapa da 

receção do pedido. Depois de criada a encomenda, é aplicado o sistema de “Price Checking” 

que corresponde a uma série de rotinas com o objetivo de verificar se os preços indicados pelo 

cliente estão em conformidade com as condições comerciais e os preços em vigor na empresa. 

Quando se detetam diferenças de preços compete ao Customer Service contactar a área de 

                                                           
7
 EDI é um método de comunicação eletrónica que fornece parâmetros para a troca de informação 

através de qualquer meio eletrónico. Pode ser definido formalmente como a transferência de informação 
estruturada, através de parâmetros de mensagem aprovados, de um sistema de computador para outros 
sem qualquer intervenção humana.  
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Vendas informando da situação e compete a esta analisar e verificar se o cliente indicou os 

preços corretos. Se o preço indicado pelo cliente for o correto, a área de Vendas fornece ao 

Customer Service as novas condições comerciais (por escrito) para que esta área proceda à 

respetiva atualização em sistema e reprocesse as condições comerciais das encomendas. 

Caso o cliente não tenha os preços corretos, compete à área de Vendas (ou em último caso ao 

Customer Service) contactar o cliente para que este efetue as respetivas correções.  

Criação da Remessa 

Depois de criada a encomenda e de aplicado o sistema de “Price Checking” inicia-se o 

processo de criação das remessas através de duas ferramentas, Gestão de Encomendas e 

Gestão de Disponibilidades, desenvolvidas especificamente para a SCC. 

 Gestão de Encomendas – esta ferramenta é responsável pela atribuição automática de um 

dos cinco centros de expedição à ordem, de acordo com o tamanho e natureza do pedido 

como explicado na subsecção anterior; 

 Gestão de Disponibilidades – esta ferramenta é responsável pela atribuição automática de 

quantidades à encomenda (quando as quantidades em inventário são inferiores às 

quantidades requeridas pelos clientes é necessário proceder ao rateio que obedece a linhas 

de orientação internas geridas de acordo com as prioridades estipuladas); 

Apesar de automáticas, ambas as ferramentas permitem alterações manuais aos resultados 

que geram por parte da área de Customer Service de forma a permitir que o nível de serviço ao 

cliente seja o mais elevado possível. Por exemplo, se a Sonae fizer uma encomenda para 6 

lojas de 600 caixas (100 para cada loja) mas em inventário só existirem 300, de acordo com as 

prioridades estipuladas usadas no rateio, as 3 primeiras lojas listadas (por ordem de chegada) 

seriam servidas na totalidade com 100 paletes cada ficando as outras 3 lojas sem nenhuma 

palete. No entanto, cabe à área de Customer Service realocar estas quantidades e distribuir de 

forma igual o produto (50 paletes para cada loja), por forma a minimizar o impacto da falta de 

inventário. Depois da aplicação destas duas ferramentas, a remessa é gravada, sendo 

atribuído automaticamente um número sequencial, e fica disponível para consulta nos locais de 

expedição. Todas as diferenças existentes, ao nível das quantidades, entre os pedidos dos 

clientes e a remessa são classificadas em SAP. Esta classificação é a base de informação do 

nível de serviço. 

Dos vários centros de expedição referidos na subsecção anterior e aos quais podem ser 

atribuídas encomendas de produtos feitas à SCC, o que é mais importante analisar nesta 

dissertação é a fábrica de Vialonga, pois é nos armazéns de PA desta fábrica que será 

implementado o WMS, sendo estes descritos de forma mais pormenorizada. 

2.2.5. Fábrica de Vialonga 

É nesta fábrica que a SCC produz, engarrafa e armazena as marcas de cerveja Sagres e as 

suas variantes, com e sem álcool, bem como armazena os produtos importados pertencentes 

ao portefólio Heineken. É constituída por 8 armazéns sendo os materiais que cada um destes 

armazena caracterizados de seguida.  
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 Armazém Sul – este é o maior armazém da fábrica de Vialonga. Neste armazém é feito o 

armazenamento da maioria dos produtos produzidos nas linhas de produção e da maioria 

dos produtos importados assim como o armazenamento temporário de vasilhame
8
 (garrafas 

ou latas) para apoio às linhas de produção que se localizam neste armazém. É também 

neste armazém que ficam os produtos devolvidos pelos clientes. Os produtos contidos neste 

armazém servem para satisfazer as encomendas de clientes do mercado doméstico; 

 Armazém de Barril – este armazém é responsável pelo armazenamento dos produtos 

produzidos na sua linha de produção assim como pelo armazenamento temporário de 

vasilhame (barris) para apoio à mesma. Neste armazém ficam armazenados também todos 

os produtos importados cujo vasilhame seja o barril. Os produtos contidos neste armazém 

servem para satisfazer as encomendas de clientes do mercado doméstico; 

 Armazém Norte – neste armazém é feito, principalmente, o armazenamento dos produtos 

usados para satisfazer as encomendas de clientes do mercado de exportação assim como o 

armazenamento de vasilhame para apoio à linha de produção existente neste armazém. 

Excecionalmente, pode também armazenar algum dos produtos produzidos nas outras 

linhas por questões de falta de espaço nos outros dois armazéns de PA; 

 Parque de Vasilhame – neste armazém é feito a descarga e armazenamento de vasilhame 

retornável (quando este não está a ser utilizado por nenhuma das linhas de enchimento) e 

paletes assim como o armazenamento de produto para despejo; 

 Parque de Vidro – onde é feito o armazenamento de vasilhame One Way (OW); 

 Armazém de CO2 – neste armazém é feito o armazenamento do CO2 usado no processo de 

fabrico da cerveja; 

 Armazém Automático – onde são armazenados materiais para a produção, cápsulas, 

colas, caixas de cartão, latas, cola, entre outros; 

 Armazém 15 – onde são armazenadas as peças de manutenção das máquinas da fábrica. 

O WMS será implementado nos três primeiros armazéns que são aqueles onde é armazenado 

o produto acabado pronto para ser expedido. 

2.2.6. Armazéns de PA da Fábrica de Vialonga 

Na Figura 5 é possível observar a localização dos armazéns de PA na fábrica de Vialonga. As 

áreas a azul correspondem ao armazenamento de produto acabado e as áreas a vermelho 

correspondem ao armazenamento de vasilhame. O armazém indicado com o número 01 é o 

Armazém Sul, o número 02 é o Armazém Norte e o 03 é o Armazém de Barril.  

                                                           
8
 Vasilhame é um objeto de acomodação e/ou colocação de produtos. No caso da fábrica de Vialonga, 

são usados 3 tipos de vasilhame: garrafas de vidro que podem ser retornáveis (têm custo para o cliente o 
que obriga a uma devolução das garrafas pelos mesmos para recuperação da tara e posterior reutilização 
na produção) ou one way (vão diretamente para destruição após o seu uso pelo consumidor final pelo que 
não apresentam tara), barril (retornável) e latas. 
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Figura 5 – Planta da Fábrica de Vialonga  

Uma vez que estes armazéns contêm na sua maioria produtos sujeitos ao Imposto Especial 

sobre o Consumo (IEC), existe uma obrigação legal que determina a separação dos armazéns 

de produto acabado em três entrepostos, de acordo com o tipo de inventário que armazenam: 

 Entreposto Fiscal de Produção (EFP) – onde permanece o inventário produzido na fábrica 

de Vialonga isento de imposto até à sua venda; 

 Entreposto Fiscal de Armazenagem (EFA) – onde permanece o inventário de produto 

importado isento de imposto até à sua venda; 

 Entreposto Comercial de Armazenagem (ECA) – onde permanece o inventário 

proveniente de devoluções que já tenha pago o IEC na primeira venda (seja ele produzido 

na fábrica de Vialonga ou importado). 

Como já foi referido, todas as encomendas que saem da fábrica de Vialonga têm que ter um 

peso superior a 14 toneladas mas por vezes estas encomendas incluem uma grande 

quantidade de determinados produtos e uma pequena quantidade de outros. Por este motivo, 

os armazéns de PA podem ainda ser divididos em duas áreas distintas de acordo com o tipo de 

picking
9
 feito, a área de massas (onde é feito o picking à palete) e a área de picking fino (onde 

é feito o picking à unidade de venda
10

).  

De acordo com o que já foi referido sobre os produtos armazenados em cada armazém e tendo 

em conta o tipo de picking realizado em cada um, podemos concluir que a divisão de cada 

armazém de PA por tipo de área e entreposto segue o indicado na Tabela 1.  

 

                                                           
9 Picking refere-se à tarefa de recolher um item do armazém para expedição.  
10

 Na SCC a unidade de venda pode ser caixa, grade ou barril. 
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Tabela 1 - Divisão dos Armazém de PA por Tipo de Área e Entreposto 

Armazém Sul Barril Exportação 

Tipo de Área Massas Picking Fino Massas Picking Fino Massas 

Entreposto EFP EFA ECA EFP EFA ECA EFP EFA EFP EFA EFP 

Para garantir as operações dos armazéns de PA, a SCC conta com vários colaboradores 

distribuídos por três turnos diários de 8h cada.  

Os processos que ocorrem nos armazéns de PA podem ser divididos em três grupos de acordo 

com os fluxos aos quais dão origem. Os Processos de Inbound incluem todos os processos 

que dão origem a entrada de inventário, os Processos de Outbound incluem todos os 

processos que dão origem a saída de inventário e os Processos Internos que incluem todos os 

movimentos de gestão de inventário dos armazéns de PA. De seguida são descritos alguns 

dos processos que fazem parte de cada um destes grupos por forma a dar a conhecer o 

funcionamento dos armazéns de PA da fábrica de Vialonga. 

Os Processos de Inbound descritos de seguida são as entradas de produção e as devoluções 

e retornos de produto.  

Entradas de Produção 

Na fábrica de Vialonga existem oito linhas de enchimento, onde são realizadas de forma 

automática as diversas operações de lavagem, inspeção e rotulagem das embalagens, assim 

como o enchimento e a pasteurização
11

 da cerveja. De forma a minimizar a oxidação da 

cerveja, as embalagens são ainda sujeitas a um pré-vácuo antes de encher. O vasilhame 

usado no enchimento de produto varia consoante a linha e estas estão distribuídas pelos três 

armazéns de PA. As especificações de cada linha de enchimento assim como as suas 

localizações estão representadas na Tabela 2. 

Tabela 2
12

 - Especificações das Linhas de Produção  

 
Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha Barril 

Armazém Sul Sul Sul Sul Sul Sul Norte Barril 

Vasilhame 
Garrafa 

OW 
Garrafa 

Retornável 
Garrafa 

Retornável 
Lata 

Garrafa 
Retornável 

Garrafa 
OW 

Garrafa 
OW 

Barril 

Utilização da 
Linha (litros) 

0,20 e 
0,33 

0,2 0,20 e 0,33 
0,25, 0,33 

e 0,5 
0,33 

0,20, 0,25 
e 0,33 

0,33 e 
1,00 

20 a 50 

Os produtos acomodados em garrafas ou latas são embalados em caixas (packs) ou grades e 

no final de cada linha de enchimento, são paletizados. Para garantir a proteção do produto e a 

sua estabilidade no transporte, as paletes são envolvidas por um filme estirável. Os produtos 

acomodados em barris são também paletizados e envolvidos por uma fita para garantir a sua 

estabilidade. Em cada palete é colocada uma etiqueta que contém, sob a forma de texto 

legível, entre outras coisas: 

                                                           
11

 Tratamento térmico das embalagens depois de enchidas por forma a evitar a deterioração da cerveja 
(os micro-organismos responsáveis pela fermentação da cerveja morrem a temperaturas elevadas). 
12

 De referir que na Tabela 2 a Utilização da Linha refere-se ao vasilhame que cada linha enche, por 
exemplo, a Linha 1 consegue encher garrafas OW de 0,20 e de 0,33 litros. 
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 Lote de Produção – tem 10 dígitos alfanuméricos dos quais seis correspondem ao número 

da ordem de produção, dois correspondem ao dia de produção do produto, um para o mês 

de produção (os meses de Outubro, Novembro e Dezembro são representados pelas letras 

A, B e C respetivamente), sendo o último dígito referente à linha de enchimento; 

 Data de Validade – a data de validade associada ao lote é calculada somando à data de 

início de produção o tempo de shelf life do produto acabado. A data calculada é 

arredondada para o último dia do mês anterior ao que foi calculado inicialmente como mês 

de validade. A exceção são os produtos do tipo Barril, cuja data de validade não segue esta 

regra de arredondamento; 

 Quantidade – número de unidades de venda que constituem a palete; 

 Global Trade Item Number (GTIN) – um código composto por 14 dígitos que contém toda a 

informação relativa à origem do produto nomeadamente o país de registo da empresa e a 

sua identificação; 

 Serial Shipping Container Code (SSCC) – um número de 18 dígitos utilizado pelas 

empresas para identificar de forma única e inequívoca cada unidade logística (que no caso 

da fábrica de Vialonga é a palete). 

O SSCC encontra-se codificado na etiqueta sob a forma de código de barras. A cada linha de 

enchimento está associado um condutor de empilhador que utiliza um Portable Data Terminal 

(PDT) para efetuar a leitura desse código de barras de todas as etiquetas das paletes que 

saírem da mesma. É através desta leitura que é feita a confirmação da produção de cada 

palete, ficando o inventário disponível para ser alocado às encomendas. Depois disto, cada 

palete deve ser arrumada num dos armazéns de PA não existindo localizações fixas para cada 

SKU
13

 (Stock Keeping Unit), sendo na maioria das vezes os controladores de empilhador a 

decidir a localização onde as paletes produzidas devem ser armazenadas tentando que na 

mesma localização apenas estejam paletes constituídas pela mesma SKU, com a mesma 

validade e com o mesmo estado
14

. A forma como a palete é arrumada na localização depende 

do tipo de área onde será arrumada. Na área de massas as paletes encontram-se empilhadas 

em bloco no chão enquanto na área do picking fino as paletes encontram-se armazenadas em 

prateleiras. Esta diferença na arrumação das paletes pode ser vista na Figura 6. 

 

Figura 6 – Área de Massas e Área de Picking Fino (da esquerda para a direita) 

                                                           
13

 SKU refere-se a um item armazenado que é único por causa de alguma característica (como marca, 
tamanho, cor, embalagem).  
14

 No armazém os produtos podem ter três estados, Livre, Bloqueado ou em Qualidade. Apenas no 

primeiro caso pode o produto ser comercializado e expedido da fábrica.  
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Todos os dias é efetuado, numa folha de cálculo em Microsoft Excel, um mapa de ocupação do 

espaço em armazém com a conversão do número de paletes em espaço ocupado em cada 

armazém de PA. Para além deste mapa, existe uma folha criada manualmente todas as 

semanas na qual se encontra a informação relativa à localização e validade de todas as SKUs 

existentes em armazém. Esta folha vai sendo atualizada ao longo da semana conforme a 

entrada e saída do inventário e só desta forma é possível à equipa do armazém controlar a 

localização de cada produto dentro de cada armazém de PA.  

Devoluções e Retornos 

Considera-se como devolução todo o produto que, após ter sido rececionado pelo cliente ou 

operador logístico, é devolvido à fábrica. Retorno dá-se quando o produto enviado pela fábrica 

não é recebido pelo cliente a que se destina e por vários motivos, como por exemplo quebra de 

produto durante o transporte, regressa à fábrica. A principal diferença entre estas duas 

situações dá-se no início do processo que dá origem ao regresso do produto à fábrica. Nos 

casos das devoluções, por se tratar de casos em que o produto é rececionado pelo cliente, o 

processo de devolução começa na área de Customer Service, com a receção do pedido de 

devolução, onde se identifica o motivo da devolução e os materiais e quantidades a devolver. 

Nos casos dos retornos o produto regressa à fábrica sem que o cliente contacte a empresa. Os 

produtos que regressam à fábrica de Vialonga podem vir sob a forma de paletes completas ou 

quantidades inferiores à palete. Quando o produto é rececionado nos armazéns de PA é feita 

uma avaliação que permite perceber quais as quantidades que ainda podem ser 

comercializadas. No caso de haver paletes devolvidas em condições de reintegração no 

inventário normal, tem de se verificar se estas paletes têm etiqueta, devendo as mesmas ser 

impressas previamente à operação de descarga nos casos em que isto não se verifique. As 

etiquetas são então lidas ficando o inventário visível em sistema e as paletes arrumadas nos 

armazéns de PA. No caso de existirem quantidades inferiores à palete em condições de 

reintegração no inventário normal, estas são arrumadas na área de picking fino sem a 

reimpressão de novas etiquetas. Nestes casos o inventário fica visível após a inserção 

manualmente no sistema dos códigos das SKUs devolvidas e respetivas quantidades.  

As paletes ou unidades de venda que não estejam em condições de ser comercializadas 

podem ir para a área de consumo interno quando ainda se encontram dentro do prazo de 

validade (onde são levantadas pelos colaboradores da fábrica) ou podem ficar a aguardar 

autorização para irem para a área de despejo nos casos em que o produto já passou de 

validade. No ano de 2014, 1,04% das unidades de venda que saíram da fábrica de Vialonga 

foram devolvidas pelos clientes. A área de Warehouse and Distribution foi responsável por 

20,15% destas devoluções. Dos principais motivos atribuídos a esta área fazem parte os 

produtos danificados no transporte (45,08%), os produtos entregues com validade curta 

(18,26%) e fora da hora estipulada (14,97%), os casos em que o produto no cliente passa de 

validade (9,21%), em que o processo de descarga é inadequado (7,16%), em que os produtos 

são entregues com paletização indevida (3,16%) e em que as quantidades entregues diferem 

das acordadas com os clientes (1,41%). 
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Os Processos de Outbound descritos de seguida são as vendas a clientes e as amostras de 

qualidade.  

Vendas a Clientes 

As cargas a expedir são indicadas pelas remessas criadas pela área de Customer Service. 

Estas são visualizadas pela área do armazém, através do sistema informático OCS (Open 

Computer and Software). Este sistema informático é responsável pelo interface com SAP 

através do qual recebe as remessas e cria as notas de carga. As remessas são criadas com 

base no número de unidades de venda a expedir de cada SKU sendo estas unidades 

convertidas em número de paletes nas notas de carga. Esta conversão facilita as operações de 

picking em armazém uma vez que a grande maioria é feito à palete (98,5%). Para os restantes 

1,5% (picking fino) é utilizada a informação contida na nota de carga e retirada da remessa 

relativa ao número de unidades de venda a expedir de cada SKU. É então com base nas notas 

de carga que se procede ao picking do produto usando a política FEFO
15

 (First Expired First 

Out) e dentro desta uma política FIFO
16

 (First In First Out). Na Figura 7 é possível observar 

parte de uma nota de carga utilizada na fábrica de Vialonga onde as três primeiras linhas se 

referem a casos de picking à palete e a última se refere a um caso de picking fino. 

 

Figura 7 – Excerto de uma Nota de Carga utilizada na Fábrica de Vialonga 

Quem indica aos colaboradores as localizações de onde estes devem ir retirar os produtos para 

satisfazer as encomendas são os team leader dos armazéns de PA sendo por isso importante 

que estes saibam não só as localizações de cada SKU como também quais os produtos que 

estão a sair no momento e quais aqueles que não podem ser expedidos. As localizações de 

cada SKU são conhecidas através da folha criada semanalmente (referida nas Entradas de 

Produção) pelos team leader sendo o conhecimento de quais os produtos que estão a sair no 

momento e quais aqueles que não podem ser expedidos assegurado por métodos internos 

como a sinalização das pilhas de paletes, recorrendo a folhas informativas. No caso das SKUs 

que estão a sair no momento, estas folhas informativas incluem também a validade da mesma 

para garantir o cumprimento do FEFO. As SKUs que não podem ser expedidas podem ser 

bloqueadas por vários motivos, entre eles, a sua validade (SKU passou de validade ou tem a 

validade curta
17

 e por isso não pode ser comercializada) e os controlos de qualidade. Para 

proceder ao bloqueamento físico de uma SKU deve ser preenchido um documento específico 

                                                           
15

 Na política FEFO, as SKUs com menor prazo de validade são as primeiras a serem retirados do 
armazém. 
16

 Dentro da política FEFO a fábrica tenta aplicar a política FIFO, ou seja, dentro da mesma validade tenta 
expedir primeiro as SKUs que entraram primeiro no armazém. 
17

 Qualquer produto em armazém não pode ser comercializado a partir do momento em que se encontra 
com menos de 1/3 do seu prazo de validade. 
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que é posteriormente colocado nas paletes respetivas. Cabe ao team leader proceder ao 

registo da localização das SKUs bloqueadas (na folha criada semanalmente) por forma a 

garantir que estas não saem da fábrica enquanto estiverem bloqueadas. As quantidades das 

SKUs respetivas são também bloqueadas em sistema deixando de estar visíveis como 

inventário disponível. Estes produtos podem vir a ser desbloqueados e comercializados mas 

também se pode dar o caso de a causa do bloqueamento levar à sua destruição (no caso de 

produtos fora de validade, por exemplo). Quando assim é, o produto que passou de validade 

deve aguardar a ordem de abate interna e deve estar devidamente identificado e segregado 

dos outros produtos. Quando a ordem de abate chega o produto é transferido para o parque de 

vasilhame onde deve aguardar a aprovação da alfândega, após a qual pode ser despejado e o 

vasilhame reaproveitado. Ao indicar aos colaboradores as localizações onde estes devem fazer 

o picking das SKUs que irão satisfazer uma encomenda, os team leader têm ainda que ter em 

atenção que existem clientes para os quais não podem ser comercializados SKUs com 

validade inferior a 2/3 da validade total e muitos exigem também que estas não tenham 

validade mais curta que aquelas que receberam em encomendas anteriores (mesmo 

respeitando o limite dos 2/3 de validade). A informação de quais os clientes que apresentam 

estas exigências está contida numa tabela que acaba por não ser muito usada uma vez que os 

team leader já têm esta informação memorizada. Após determinadas as localizações dos 

armazéns de PA de onde as SKUs vão ser retiradas, devem então os condutores de 

empilhador efetuar o picking. No caso do picking fino, este é realizado nas áreas específicas 

onde as paletes das SKUs requeridos são desmanchadas e delas são retiradas as unidades de 

venda necessárias que serão usadas para construir paletes de picking fino juntamente com 

outras SKUs. Como a etiqueta atual usada na fábrica apenas menciona uma SKU, uma palete 

de picking pode ter várias etiquetas (uma por cada SKU e lote existente na palete). Estas 

contêm as mesmas informações referidas nas entradas de produção sendo que a quantidade 

que cada uma destas etiquetas indica corresponde ao número de unidades de venda de cada 

SKU existente na palete de picking fino. As paletes completas e as de picking fino são então 

carregadas nos camiões que as irão levar até ao cliente. Na fábrica de Vialonga todos os 

armazéns de PA têm pistas para os camiões sendo o team leader quem decide qual a pista 

que será usada para carregar cada camião de acordo com as SKUs de cada encomenda. Ao 

carregar as paletes nos camiões, os condutores de empilhador devem ler o código de barras 

com o SSCC de cada palete (no caso das paletes de picking são lidas todas as etiquetas) 

dando assim saída do inventário em sistema e confirmando o carregamento de todas as SKUs 

existentes na remessa. De seguida é feita a conferência da carga por parte do team leader. 

Após a saída de mercadoria efetuada e a saída da respetiva documentação associada à 

remessa, pode-se avançar para o passo final do processo de venda, que consiste na criação 

da fatura com base na remessa.  

Amostras de Qualidade  

Este processo tem como base uma necessidade da área de Qualidade, de retirar unidades de 

venda (amostras) de um determinado SKU e de um determinado lote a paletes completas já 
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armazenadas, a fim de efetuarem análises complementares. As diversas etapas inerentes a 

este processo começam com a área de Qualidade a enviar um correio eletrónico ao armazém a 

informar desta necessidade indicando o código de material, quantidades e lotes de produção 

assim como a forma como pretendem que as amostras sejam retiradas (por exemplo, uma 

unidade de venda de cada palete do lote ou uma unidade de venda de uma determinada hora 

de produção). Atualmente para descobrir um lote é necessário ver todas as pilhas do SKU 

pretendido até o encontrar. De seguida, são retiradas as unidades de venda para análise 

segundo as necessidades indicadas e o estado de inventário associado às paletes envolvidas 

no processo de amostragem é alterado para estado de qualidade. Após serem retiradas as 

amostras, as paletes incompletas ficam no mesmo sítio a aguardar pelo resultado das análises. 

Caso as amostras retiradas confirmem um problema, estas paletes têm de ficar em inventário 

no estado de qualidade até que surja uma decisão final sobre o que fazer com elas (despejar 

ou destruir por exemplo). Nos casos em que o resultado das análises complementares indique 

que está tudo bem com as paletes em qualidade, estas devem passar para inventário de 

utilização livre e ser transferidas para a área de picking fino respetiva. Nesta área estas paletes 

podem servir para satisfazer encomendas de picking fino ou podem ser completadas usando 

unidades de venda de outras paletes existentes nesta área (esta situação só ocorre nos casos 

em que na área de picking fino existe inventário do mesmo lote de produção da palete a ser 

completada). A saída de inventário em sistema das unidades de venda que foram para análise 

é feita via PDT pelo controlador de empilhador ou no escritório diretamente em SAP. 

Os Processos Internos são, atualmente, os processos menos controlados e onde ocorrem mais 

ineficiências. Por este motivo um maior número destes processos é descrito de seguida 

incluindo o reaprovisionamento das áreas de picking fino, as arrumações de inventário, as 

repaletizações e os inventários.  

Reaprovisionamento das Áreas de Picking Fino 

Como já foi referido, o picking fino é feito desmanchando paletes completas dos SKUs 

pretendidos o que significa que nas áreas de picking fino é necessário garantir a existência 

dessas paletes. Existe também os casos em que nestas áreas estão presentes paletes 

incompletas das SKUs pretendidas resultantes de devoluções ou quebras sendo que nestes 

casos não é necessário ir às áreas de massas buscar paletes completas. Nos casos em que se 

verifique que nas áreas de picking fino não existem as SKUs necessárias é pedido a um 

controlador de empilhador que vá a uma das áreas de massas buscar uma palete completa. Ao 

nível do sistema SAP não é necessário indicar estas movimentações pois a visibilidade que 

hoje existe ao nível do inventário não permite saber em que área dos armazéns de PA se 

encontra o inventário. 

Arrumação do Inventário 

Existem dois grandes processos de arrumação do inventário nos armazéns de PA da fábrica de 

Vialonga, a transferência de paletes entre posições no mesmo armazém e a transferência de 
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paletes entre estes. O processo de transferência entre posições do mesmo armazém é 

despoletado normalmente por questões de otimização do espaço no armazém. Quando 

começam a aparecer posições com poucas paletes armazenadas, tenta-se encontrar outras 

posições da mesma SKU onde seja possível arrumar estas paletes, deixando a posição de 

origem vazia para ser usada no armazenamento de paletes de outras SKUs. Se na nova 

posição para onde são transferidas as paletes já existir inventário, o lote de produção 

associado às paletes que se quer transferir tem de ter o mesmo mês de data de validade dos 

lotes de produção já armazenados na posição. O processo de transferência entre armazéns, 

através da utilização dum carro interno, é despoletado normalmente por questões de falta de 

espaço numa determinada área geográfica do armazém e ocorre normalmente do Armazém 

Sul e do Armazém de Barril para o Armazém Norte. Os tipos de paletes transferidas neste 

processo podem ser paletes completas, paletes de picking fino para os clientes das ilhas e de 

exportação que tenham sido criadas no Armazém Sul ou no Armazém de Barril ou paletes que 

saem diretamente das linhas de produção. Em ambos os processos são os team leaders dos 

armazéns de PA que indicam aos controladores de empilhador as posições de onde estes 

devem retirar as paletes e quais as novas posições onde estas devem ser arrumadas. No caso 

das transferências entre posições do mesmo armazém é dada, por vezes, a alguns 

controladores de empilhador a liberdade para eles próprios decidirem quais posições de onde 

faz sentido retirar as paletes e quais as novas posições onde estas devem ser arrumadas. 

Como acontece com o reaprovisionamento das áreas de picking, em ambos os processos 

referidos não é necessário, ao nível do sistema SAP, indicar estes movimentos de inventário 

pois não é mantido em sistema as localizações de cada SKU.  

Repaletizações  

Para além de exigências com os prazos de validade, certos clientes só aceitam receber paletes 

de certas SKUs numa determinada paletização diferente da utilizada nos armazéns da fábrica 

de Vialonga. Este processo de repaletização é meramente físico, não sendo necessário dar 

nenhuma indicação ao sistema SAP que a paletização de uma determinada quantidade de 

SKUs foi alterada. Isto implica que nos armazéns de PA pode existir o mesmo SKU em 

diferentes paletizações, não existindo visibilidade do inventário de acordo com as várias 

paletizações. Esta falta de visibilidade não permite ao armazém saber se o inventário de cada 

tipo de paletização é suficiente para satisfazer as encomendas pendentes e planear uma 

repaletização com base no inventário disponível do SKU com a paletização normalmente 

utilizada. 

Inventários 

Existem dois tipos de inventários realizados nos armazéns de produto acabado da fábrica de 

Vialonga, um inventário bimestral realizado pelas equipas de cada armazém para controlo 

interno e um inventário bianual exigido pela Heineken realizado pelas equipas de cada 

armazém às quais se juntam auditores internos e externos. Em ambos os tipos de inventário 

usa-se uma folha de cálculo em Microsoft Excel para registar o código, quantidades, validades, 
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localizações e estados de todas as SKUs existentes em armazém. São sempre feitas duas 

contagens que são confrontadas por forma a identificar e corrigir as diferenças existentes. De 

seguida o resultado das contagens é comparado com os dados existentes em SAP e se 

existirem divergências deve-se realizar novamente a contagem das SKUs em causa e devem 

ser averiguados os motivos para estas diferenças.  

2.2.7. Motivos para Implementar um WMS 

Após a caraterização dos processos que ocorrem nos armazéns de produto acabado da fábrica 

de Vialonga e analisando as limitações destes processos é possível concluir sobre os motivos 

que levaram a SCC a optar por implementar um Warehouse Management System. Este 

sistema permite o controlo em tempo real do inventário em armazém (não só ao nível das 

quantidades como também das validades) e da capacidade disponível para armazenagem. A 

partir desta informação o WMS guia os operadores nas suas tarefas diárias, indicando-lhes por 

exemplo, onde arrumar os produtos que chegam aos armazéns de PA e quais as localizações 

ondem devem ir retirar as paletes a serem expedidas. Este sistema permite também garantir 

que as especificidades de cada cliente são tidas em conta na expedição das SKUs (no que 

toca aos prazos de validade e paletizações) e que alguns processos sejam automatizados 

como o reaprovisionamento das áreas de picking fino (automatização dos processos significa 

que os colaboradores são avisados quando estes têm de ser feitos). A forma de funcionar do 

WMS contrasta com o funcionamento dos armazéns de PA da fábrica de Vialonga, muito 

dependente do conhecimento e das decisões tomadas pelos controladores de empilhador e 

pelos team leaders. Devido a este contraste, a SCC espera que a implementação de um 

Warehouse Management System nos armazéns referidos altere de forma positiva a maioria 

dos processos que neles ocorrem. Algumas destas alterações assim como as melhorias que se 

espera que estas tragam à fábrica de Vialonga são explicadas de seguida. 

 A localização onde as paletes, quer sejam produzidas na fábrica, importadas ou 

provenientes de outros centros de expedição usados pela SCC, devem ser armazenadas é 

indicada pelo WMS, com base em informação em tempo real das posições disponíveis e da 

sua capacidade, aos condutores de empilhador o que irá permitir melhorar a organização e 

o aproveitamento do espaço disponível em armazém;  

 Ao indicar aos condutores de empilhador as localizações onde devem ir retirar as paletes e 

as unidades de venda que irão satisfazer cada encomenda, o WMS garante que o FEFO é 

mantido e que as especificações de cada cliente são cumpridas (por exemplo, no caso dos 

clientes que exigem o produto com dois terços de validade, o WMS indica aos condutores 

de empilhador as localizações onde se encontram os produtos que cumpram com esse 

requisito). Desta forma é possível reduzir as devoluções causadas por produtos entregues 

com validade curta ou com a paletização indevida; 

 No caso das amostras de qualidade, o WMS irá indicar aos condutores de empilhador a 

localização da SKU e do lote de onde é necessário retirar amostras minimizando assim o 

tempo dispensado neste processo (atualmente para descobrir um lote é necessário ver 

todas as pilhas do SKU pretendido até o encontrar); 
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 O WMS irá permitir antecipar o picking fino e assim reduzir o tempo perdido na operação de 

reaprovisionamento que atualmente é feita no instante em que é necessário proceder a este 

tipo de picking (o reaprovisionamento passará a ser feito automaticamente quando o 

sistema detetar que os níveis de inventário nas áreas de picking fino atingem um 

determinado nível); 

 A informação em tempo real das quantidades de cada SKU existentes em armazém e 

respetivas posições permite ajudar os team leaders nas operações de arrumação do 

inventário em armazém; 

 Atualmente não existe a visibilidade da quantidade de SKUs existentes em armazém por 

tipo de paletização usada. Isto significa que não se sabe se o inventário de cada tipo de 

paletização é suficiente para satisfazer as encomendas pendentes e não é possível planear 

uma repaletização com base no inventário disponível da SKU com a paletização 

normalmente utilizada. O uso do WMS irá exigir que a cada SKU e tipo de paletização seja 

atribuído um código de produto o que irá resolver as situações mencionadas; 

 O WMS assegura um sistema de inventário permanente, onde os erros são quase nulos e 

rapidamente apuráveis, o que irá permitir à fábrica de Vialonga deixar de fazer os 

inventários bimestrais, mantendo-se apenas os inventários bianuais exigidos pela Heineken. 

Para além das melhorias mencionadas, espera-se que a implementação do WMS traga um 

aumento da produtividade da mão-de-obra dos armazéns de PA, um aumento na segurança 

destes armazéns devido à redução do número de movimentações dos empilhadores (deixam 

de existir situações em que os controladores de empilhador iam a uma posição buscar uma 

palete e essa palete já se encontrava vazia, por exemplo), um aumento da satisfação dos 

clientes devido à redução das cargas recebidas por estes com erros relacionados com as 

validades ou as paletizações dos produtos e uma melhoria nos KPIs (Key Performance 

Indicators) que se conseguem obter (atualmente estes são reportados mensalmente, devido à 

complexidade da agregação de toda a informação) permitindo o WMS retirar valores como a 

produtividade por condutor de empilhador, o inventário por data de validade e o tempo de carga 

dos camiões, por turno de trabalho o que irá permitir justificar de forma quase imediata desvios 

ou situações anómalas detetadas. 

Apesar dos vários benefícios, a implementação de um WMS nos armazéns de PA da fábrica de 

Vialonga irá também exigir a compra de novos equipamentos e infraestruturas, a formação dos 

colaboradores nos novos processos e uma mudança cultural que irá obrigar a uma maior 

disciplina e ao cumprimento integral das regras do sistema. 

As divergências entre os processos atuais e os futuros após a implementação do WMS assim 

como as melhorias identificadas serviram de base para a aplicação da metodologia usada 

nesta dissertação e que será analisada no Capítulo 4.  
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3. Estado da Arte 

Este capítulo apresenta o levantamento que foi feito na literatura sobre os principais conceitos 

utilizados nesta dissertação, entre os quais, o conceito de Warehouse Management System, a 

forma como este sistema funciona e em que situações a sua implementação é necessária, os 

benefícios e custos deste sistema assim como as etapas a seguir para garantir uma correta 

seleção do WMS e respetiva equipa implementadora, inserindo nesta fase a disciplina de 

análise de decisão. A revisão da literatura feita permitiu chegar à conclusão indicada no 

capítulo 1, que apesar do WMS já existir há décadas ainda não existe uma metodologia única 

que integre todas as fases anteriores à sua implementação. 

3.1. Cadeia de Abastecimento 

Uma cadeia de abastecimento tem como objetivo a entrega de produtos acabados ao 

consumidor final através da ligação de várias empresas incluindo fornecedores, centros de 

produção, armazéns, centros de distribuição e pontos de venda. Cada um destes elementos 

tem o seu papel sendo que numa cadeia típica os produtores (centros de produção) adquirem 

as matérias-primas aos fornecedores para as transformarem nos produtos acabados. 

Posteriormente, os produtos são transportados para os armazéns e destes para os centros de 

distribuição que os vendem aos pontos de venda onde são adquiridos pelo consumidor final 

(Simchi-Levi, et al., 2002). No entanto, estes elementos podem estar fisicamente juntos como é 

o caso da fábrica de Vialonga onde são produzidas e armazenadas as cervejas (centro de 

produção e armazém partilham o mesmo espaço). Na Figura 8 estão representados os 

elementos constituintes de uma cadeia de abastecimento típica. 

 

Figura 8 – Cadeia de Abastecimento Unidirecional 

A logística é a parte da gestão da cadeia de abastecimentos responsável pelo planeamento, 

implementação e controlo do fluxo direto e inverso dos produtos, do armazenamento dos 

mesmos e da informação relacionada entre o ponto de origem e o ponto de consumo (Vitasek, 

2013). Os desafios atuais na área da logística passam pela gestão de inventário de uma forma 

mais eficiente, pela entrega de encomendas mais frequentes e mais pequenas, por inventários 

constituídos por um maior número de SKUs e pelo aumento de serviços de valor acrescentado 

disponibilizados ao cliente. Como forma de responder a estas exigências, as empresas podem 

optar por redesenhar e redefinir os seus processos e instalações, por automatizar as suas 

operações ou pela utilização de sistemas informáticos de gestão tipo ERP e módulos 

específicos como o WMS. No entanto, muitas optam por utilizar as três soluções (Singer, 

2004). 

3.2. Armazém 

O armazém constitui um dos níveis mais importantes de uma cadeia de abastecimento, sendo 

responsável por cerca de 2 a 5% dos custos totais da mesma (Frazelle, 2001) e passou de um 
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pequeno elemento do sistema logístico de uma empresa para um dos seus mais importantes 

componentes (Lambert, et al., 1997). As principais funções dos armazéns são intermediar o 

fluxo de produtos da cadeia de abastecimentos e responder à variabilidade dos mesmos, 

consolidar produtos vindos de diversos fornecedores e acrescentar valor através de vários 

serviços como a rotulagem (Gu, et al., 2007). Algumas das vantagens que a utilização de um 

armazém traz são uma melhor correspondência entre a oferta e a procura, uma redução do 

tempo de resposta e da sua variabilidade, uma redução dos custos de transporte e uma 

redução do safety stock (Bartholdi & Hackman, 2011). Para além destas vantagens, uma boa 

gestão de armazém é condição para alcançar um elevado nível de serviço ao cliente (Frazelle, 

2001). 

Existem várias operações básicas que são realizadas nos armazéns, desde que o produto 

acabado é rececionado até à sua expedição para os clientes. Estas operações podem ser 

agrupadas nas seguintes fases: receção, put away, armazenamento, picking e expedição 

(Bartholdi & Hackman, 2011) ilustradas na Figura 9. 

 

Figura 9 – Operações Básicas do Armazém (adaptado de Bartholdi & Hackman, 2011) 

 Receção – Esta operação inclui dar entrada física no sistema de todos os produtos que são 

recebidos no armazém, assegurar que o tipo, quantidade e qualidade dos mesmos 

correspondem às especificações que a empresa colocou na encomenda que fez aos seus 

fornecedores e direcionar os produtos para a secção do armazenamento ou para outra área 

onde estes são requeridos (Frazelle, 2001); 

 Put Away – Esta operação refere-se à ação de arrumar os artigos no armazém. Neste 

processo está incluído o manuseamento dos produtos, a verificação da sua posição no 

armazém e a colocação física do produto no local de armazenamento (Frazelle, 2001); 

 Armazenamento – Este processo refere-se à permanência física dos produtos em 

armazém enquanto não são requeridos para expedição. O método de armazenamento 

depende do tipo, tamanho, quantidade e características de manuseamento de cada produto 

podendo no mesmo armazém existir vários métodos (Frazelle, 2001); 

 Picking – É o termo técnico para a seleção e recolha dos produtos no armazém (Frazelle, 

2001) e acaba por ser o processo inverso do put away (Liebeskind, 2005). Nesta operação 

os produtos são retirados da sua posição de armazenamento e são agrupados por 

encomendas sendo posteriormente expedidos para os clientes respetivos. Esta é uma das 

operações que mais consome tempo e recursos no armazém (D’Angelo, 2005); 

 Expedição – Esta operação inicia-se com a verificação de que as encomendas estão 

completas e que os produtos apresentam os requisitos de qualidade necessários. Depois 

desta análise os produtos são colocados em contentores apropriados ao seu transporte e 

todos os documentos necessários para este transporte devem ser preparados. A última 

etapa passa pelo carregamento das encomendas nos camiões (Frazelle, 2001). 

Receção Put Away Armazenamento Picking Expedição 
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As exigências no armazenamento de produtos são bastante elevadas e estão em conformidade 

com os desafios enfrentados pela logística. Estas exigências incluem executar mais e menores 

transações, manusear e armazenar mais produtos, oferecer mais serviços de valor 

acrescentado, processar mais retornos por parte dos clientes, receber e enviar mais 

encomendas internacionais, um menor tempo para processar as encomendas, uma margem de 

erro menor e um maior serviço de customização dos produtos (Frazelle, 2001). Como já foi 

referido, a utilização de sistemas informáticos de gestão tipo ERP e módulos específicos como 

o WMS pode ser uma das estratégias usadas pelas empresas para ultrapassar estas 

exigências. 

3.3. Enterprise Resource Planning 

Os sistemas Enterprise Resource Planning ou Sistemas Integrados de Gestão Empresarial 

integram todos os aspetos da atividade de uma empresa, tais como contabilidade, gestão das 

relações com os clientes, produção, vendas e recursos humanos, servindo de suporte às 

operações dessa empresa (Pinto, 2010). De acordo com Rushton et al. (2006), Raturi & Evans 

(2005) e Pinto (2010), estes sistemas unificam toda a informação e podem ser usados por 

múltiplos utilizadores, em múltiplos locais, para múltiplas tarefas permitindo comunicar os 

dados relevantes de cada atividade. No entanto, a principal característica de um ERP é a sua 

flexibilidade, ou seja, a possibilidade de adicionar ou subtrair módulos consoante as 

necessidades da empresa. No âmbito do armazenamento e da expedição, existem módulos 

especificamente idealizados, como é o caso do Warehouse Management System.  

3.4. Warehouse Management System 

3.4.1. Conceito 

Criado na década de 70, o Warehouse Management System é um sistema que permite 

controlar as movimentações dos produtos dentro de um armazém, o seu armazenamento e as 

transações associadas como a receção e a expedição de bens, atualizações do inventário e 

picking de produtos. Através deste controlo é possível visualizar os níveis de inventário em 

tempo real e saber a localização exata dos produtos no armazém o que permite tornar mais 

eficientes várias operações logísticas diárias como o put away e o picking (Hill, 2003a). Os 

objetivos-chave do WMS são eliminar os erros que ocorrem no cumprimento de uma 

encomenda através da identificação dos produtos e de uma contagem contínua do inventário, 

enviar e receber informações críticas por parte dos clientes ou do armazém com o mínimo de 

tempo de resposta através da transmissão eletrónica, maximizar a produtividade da mão-de-

obra através da gestão e priorização de tarefas, melhorar a precisão do inventário entre os 

registos em sistema e inventário físico e maximizar a utilização do espaço através da seleção 

de locais de armazenamento adequados (Min, 2006). 

3.4.2. Como Funciona o WMS 

O WMS orienta os trabalhadores do armazém nas suas tarefas diárias e exige uma 

confirmação de que as tarefas foram realizadas. Isto implica uma constante troca de 
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informação entre o sistema e os operadores e destes para o sistema. Esta comunicação 

poderia ser feita manualmente mas a sua automatização permite maximizar os benefícios que 

a implementação de um WMS traz e minimizar os erros que podem surgir na passagem de 

informação. Desta forma, as instruções são enviadas de forma wireless para os funcionários o 

que contrasta com a forma de trabalhar dos armazéns que ainda operam usando métodos 

manuais onde uma equipa de funcionários administrativos insere no sistema de contabilidade, 

a partir de notas escritas à mão, tudo o que foi recebido, movido, recolhido e expedido 

(Hobkirk, 2007). O WMS estimula assim um ambiente não dependente do papel o que significa 

que para este sistema comunicar com os trabalhadores é necessário recorrer a outras 

alternativas entre elas o uso de Portable Data Terminals (PDT) ou do Voice Picking. No 

primeiro caso a comunicação é visual na medida em que as instruções são enviadas para um 

computador móvel. No segundo caso a comunicação é sonora e o operador precisa de estar 

equipado com um conjunto de auriculares e microfone incorporado estando este conjunto 

ligado a um computador portátil geralmente usado preso no cinto de cada trabalhador 

(Friedman, 2006). Para que as tarefas possam ser confirmadas é necessário que seja possível 

aos trabalhadores comunicarem com o sistema. No caso de armazéns que recorrem aos PDTs 

isto é conseguido, na maioria das vezes, através do scan de códigos de barras ou de RFID 

(Radio-Frequency Identification). Os códigos de barras são um sistema de identificação que se 

baseia na representação de um código ou número enquanto uma etiqueta RFID consiste num 

microchip onde está inserida a informação sobre o produto e uma antena que permite ao chip 

transmitir a informação ao leitor. A grande diferença entre o uso de códigos de barra e o uso de 

RFID é que no caso dos códigos de barras o scanner usado na leitura tem que “ver” o código 

enquanto as etiquetas RFID podem ser lidas sem ser necessário linha de visão desde que 

estejam no alcance do leitor (Finkenzeller, 2003). No entanto, o código de barras ainda é a 

maneira mais eficiente em termos de custo de identificar produtos/embalagens e de cumprir 

com o pedido dos clientes relativamente à conformidade da etiquetagem. Não é por isso 

surpreendente que a maioria dos utilizadores de WMS ainda os utilize (Min, 2006). No caso dos 

armazéns que recorrem ao Voice Picking, o trabalhador fala para o microfone como forma de 

comunicar com o sistema. O WMS auxiliado por um sistema dirigido por voz permite aos 

funcionários do armazém operar em ambientes de mãos e olhos livres à medida que eles 

executam tarefas e, consequentemente, ajuda a reduzir os erros de picking e aumenta a 

produtividade dos trabalhadores (Friedman, 2006). Na Figura 10 é possível observar exemplos 

de cada uma das tecnologias referidas. 

 

Figura 10 - Da esquerda para a direita: PDT, Conjunto Auriculares e Microfone, Código de Barras, 
Etiqueta RFID 
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É importante referir que, em ambos os casos (uso de PDT ou Voice Picking), o sistema realiza 

a verificação instantânea da entrada de dados e fornece notificação de erro, enquanto o 

operador ainda está a realizar a tarefa o que permite a correção do mesmo (Friedman, 2006). 

Esta verificação em tempo real assegura precisão e evita o acumular de erros nas tarefas de 

armazenamento. Ao guiar os trabalhadores nas suas atividades, o WMS promove também um 

aumento da produtividade. A leitura da informação à medida que as tarefas vão sendo 

realizadas permite a atualização automática do inventário o que elimina a introdução manual da 

informação e os erros que daí surgem permitindo assim manter o inventário o mais preciso 

possível (Sage Software, 2006). 

3.4.3. Necessidade de Implementar um WMS 

Apesar de todos os benefícios que a implementação de um WMS pode trazer, nem todas as 

empresas necessitam de implementar este sistema, dado que o investimento necessário para 

esta implementação é considerável. Torna-se, por isso, importante para uma empresa perceber 

se um WMS irá trazer alguma melhoria significativa nas suas operações. Os desafios mais 

frequentemente citados como justificação para investir num Warehouse Management System 

incluem erros no recebimento, picking e expedição, muito tempo perdido à procura dos 

produtos por não existir gestão das localizações (saber que produtos e quantidades estão em 

cada localização), registo manual das transações, elevados custos de mão-de-obra, precisão 

do inventário abaixo dos 99%, baixa rotatividade e perda de inventário (por passagem de 

validade por exemplo), questões relacionadas com a rastreabilidade dos lotes e com a gestão 

dos prazos de validade, ciclos de encomenda longos, taxa de satisfação de encomendas (fill 

rate) baixa, utilização do espaço pouco eficiente (aumento do uso de armazenamento externo e 

custos de transporte relacionados), questões relacionadas com a medição de desempenho e 

exigências dos clientes (Hill, 2003b). Se um armazém enfrentar os desafios apresentados 

então é possível que a implementação de um WMS seja a decisão indicada. No entanto, antes 

de se prosseguir com a compra e implementação deste sistema é necessário mostrar à gestão 

de topo de que este investimento é necessário.  

3.4.4. Justificar a Aquisição de um WMS 

Após ser identificada a necessidade de adquirir um WMS é necessário obter a aprovação da 

gestão de topo através da construção de um documento (business case) que contenha todos 

os benefícios (quantitativos e qualitativos) e custos que se espera que o sistema traga à 

empresa. Os benefícios qualitativos devem ser incluídos sob a forma descritiva enquanto os 

benefícios quantitativos devem ser incluídos em conjunto com os custos constituindo a 

justificação económica do projeto. Entre as ferramentas de justificação económica mais usadas 

encontra-se o cálculo do Valor Atual Líquido (VAL) e do Payback Period. O primeiro calcula o 

ganho monetário líquido que é esperado de um projeto, descontando todos os fluxos de caixa 

futuros até ao instante atual usando a taxa de retorno requerida pela empresa. Os fluxos de 

caixa podem ser negativos (custos) ou positivos (receitas ou poupanças). Se o VAL de um 

projeto for maior ou igual a zero, o projeto deve ser aceite e significa que a taxa de retorno do 
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projeto iguala ou excede a taxa de retorno requerida pela empresa. Se o VAL for negativo 

significa que o investimento não se justifica. Seja n o horizonte temporal planeado, FC o total 

dos fluxos de caixa esperados para um determinado período e i a taxa de retorno, o VAL pode 

ser calculado da seguinte forma: 

𝑉𝐴𝐿(𝐹𝐶) = ∑ 𝑎𝑡𝐹𝐶𝑡 =
𝐹𝐶0

(1 + 𝑖)0
+

𝐹𝐶1

(1 + 𝑖)1
+ ⋯ +

𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

𝑡=0

 (1) 

Para que a aprovação do projeto surja é então necessário que o valor dos benefícios ao longo 

da vida do projeto (normalmente entre 3 a 5 anos) exceda o investimento total no projeto sobre 

o mesmo horizonte de tempo. O Payback Period é o período de tempo necessário para que as 

poupanças resultantes de um projeto consigam pagar o investimento inicial no mesmo, ou seja, 

VAL do projeto é igual a zero. No geral, quanto mais curto o Payback Period mais desejável é o 

projeto, especialmente quando existe um grande grau de incerteza ao longo do horizonte 

temporal. A justificação económica do projeto deve ser o mais credível possível. Uma forma de 

fortalecer a sua credibilidade é através da realização de uma análise de sensibilidade para 

examinar como o resultado irá mudar se os resultados financeiros previstos não forem 

alcançados ou se uma das suposições subjacentes mudar. A análise de sensibilidade permite 

aos gestores avaliarem a margem de segurança associada ao projeto e aos pressupostos 

fundamentais que impulsionam a justificação. Esta margem de segurança permite aos gestores 

saberem até que valor as poupanças associadas ao projeto podem descer e até que valor 

podem os custos associados ao mesmo aumentar antes que o projeto se torne indesejável.  

O business case pode ser desenvolvido por um consultor externo ou por uma equipa 

constituída por colaboradores da empresa que tenham um grande conhecimento da forma 

como o WMS irá alterar a sua forma de trabalhar e as vantagens que estas alterações irão 

trazer (Barnes, 2002). Para poder desenvolver este documento é então necessário que os 

vários custos e benefícios que podem surgir com a implementação do WMS sejam 

considerados. 

3.4.5. Benefícios Resultantes da Implementação do WMS 

A implementação de um sistema WMS resulta em muitos benefícios para a empresa que optou 

por esta implementação. Estes benefícios podem ser agrupados em 7 categorias, cada uma 

delas contendo vários benefícios dos quais são dados exemplos: benefícios relacionados com 

a mão-de-obra (aumento da produtividade dos colaboradores), com o equipamento (eliminação 

do equipamento em excesso ou obsoleto), com o espaço (melhoria na utilização do espaço 

existente), com o inventário (aumento da precisão do inventário), com o transporte (redução 

das devoluções), com os sistemas de informação (redução do suporte técnico) e com o serviço 

ao cliente (aumento da satisfação do cliente). Estes benefícios podem ser divididos em 

benefícios qualitativos e quantitativos sendo que a estes últimos se dá o nome de poupanças. 

A forma como estas poupanças podem ser quantificadas passa por identificar as áreas onde 

existe oportunidade de melhoria olhando para a forma como as operações são realizadas 

atualmente e as métricas usadas para avaliar o seu desempenho. De seguida é necessário 

estabelecer as alterações que a implementação do WMS irá trazer e quais os valores que se 
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espera que estas medidas de desempenho passem a ter. Para isto é necessário um 

conhecimento profundo de como este sistema funciona, de como apoia práticas otimizadas e 

de como essas práticas se ajustam ao ambiente específico da empresa. Sabendo o valor atual 

e esperado das medidas de desempenho é então possível calcular as poupanças esperadas. 

No entanto, estes cálculos devem ser conservadores e é importante que a empresa não 

sobrevalorize os mesmos (Hill, 2002). Para além da divisão em qualitativos e quantitativos, os 

benefícios podem também ser classificados em recorrentes ou como ocorrendo uma só vez. Os 

benefícios recorrentes são benefícios que são sentidos durante a vida do sistema, ao contrário 

dos benefícios que ocorrem uma só vez na altura da implementação. Por exemplo, um dos 

benefícios que surge com o uso do WMS é a redução do nível de inventário como 

consequência do aumento da precisão do mesmo. Esta redução pode ser conseguida de três 

formas diferentes. A primeira passa por reduzir o nível do inventário através da sua venda a 

clientes o que permite à empresa comprar ou produzir os seus produtos a uma taxa menor que 

a procura durante um certo período de tempo. A segunda forma é semelhante à primeira mas 

passa por vender o produto a um preço abaixo do seu custo (por este motivo esta opção 

apresenta um benefício fiscal associado). Neste caso a empresa precisa de ter em atenção as 

questões legais envolvidas. A última opção passa por eliminar o inventário sendo que neste 

caso a principal fonte de poupança passa pela diminuição do rendimento gerado e 

consequentes impostos pagos. A melhor opção é então a primeira pois é a que irá gerar um 

maior fluxo de caixa e por isso será a opção usada no exemplo que se segue. Considere-se 

uma empresa cujo nível de inventário de um produto se mantém nas 50 unidades mas que 

após a implementação do WMS passa a ser de 20 unidades (reduzindo 10 unidades 

mensalmente através da sua venda aos clientes). Se a procura mensal do produto for de 100 

unidades, a evolução do nível de inventário após a implementação do sistema assim como do 

número de unidades produzidas pode ser visto na Tabela 3, onde o mês 0 representa a 

situação atual e o mês 1 é o 1º mês após a implementação do WMS em que o benefício é 

sentido. 

Tabela 3 – Evolução do Nível de Inventário e do Número de Unidades Produzidas Após a 
Implementação do WMS 

Tempo (mês) 0 1 2 3 4 5 

Inventário (unidades) 50 40 30 20 20 20 

Produção (unidades) 100 90 90 90 100 100 

Antes da implementação e para manter o seu nível de inventário nas 50 unidades, a empresa 

tem que produzir as 100 unidades correspondentes à procura. Com o começo do uso do 

sistema, o nível de inventário irá sendo reduzido gradualmente até atingir o seu nível mínimo. 

No 1º mês a empresa gasta 10 das suas 50 unidades em inventário para satisfazer a procura, 

faltando-lhe produzir 90. Nos dois meses seguintes a situação repete-se sendo que no mês 3 o 

inventário atinge as 20 unidades. No 4º mês a produção volta a ser de 100 unidades para que o 

inventário se mantenha com o mesmo valor. Esta situação irá manter-se enquanto a empresa 

usar o WMS. Este exemplo simples permite concluir que no 1º ano após a implementação do 
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sistema, a empresa terá investido menos na produção para satisfazer o mesmo nível de 

procura. No entanto, nos anos que se seguem o nível de produção volta a ser o mesmo que 

era antes o que significa que esta poupança relacionada com a redução do número de 

unidades produzidas ocorre apenas uma vez. Os custos associados com o armazenamento e 

manuseamento do inventário (carrying costs) irão diminuir, uma vez que o número de unidades 

armazenadas diminui e mantem-se no nível mais baixo sendo por isso esta uma poupança 

recorrente (Barnes, 2002).  

3.4.6. Custos Resultantes da Implementação do WMS 

O custo do software e do hardware constitui apenas uma parte dos custos totais da 

implementação do WMS. Existem muitos outros custos que geralmente passam despercebidos 

e que podem duplicar ou triplicar o investimento necessário sendo importante que nenhum 

destes seja esquecido (Barnes, 1999). À semelhança dos benefícios, os custos podem ser 

divididos em 7 categorias representadas na Tabela 4. A cada categoria pode ser atribuída uma 

percentagem do custo total do projeto. 

Tabela 4 - Categorias de Investimento na Implementação do WMS (adaptado de Barnes, 2002) 

Categorias de Investimento % do Total Inclui 

Software & Hardware 30 – 60 

Licença do WMS, softwares de interface e 
conversão de informação, base de dados, 
servidores, impressoras, PDTs, scanners 

Integração do Sistema 30 – 35 Consultores, mudanças operacionais 

Assistência da Empresa 
Implementadora  

10 – 15 
Formação dos utilizadores, gestão do projeto, 
reuniões, modificações 

Modificações no Host 
System 

5 – 10 
Programação das interfaces entre o WMS e o 
ERP usado 

Custos Corporativos Internos 5 – 10 

Recursos internos dedicados ao projeto, 
formação especial, retenção dos funcionários 
envolvidos no projeto, inserção da informação 
inicial no WMS (localização de cada SKU) 

Contingência & Outros 
Custos 

5 – 15 
Dinheiro "Just in Case", manutenção e 
reparação dos equipamentos (impressoras, por 
exemplo) usados 

Manutenção Anual 15 – 20 Manutenção do sistema 

É importante referir que quando é necessário criar uma interface entre o WMS e os outros 

sistemas da empresa, organizações externas (consultores) podem fornecer experiência na 

parte técnica de definir e construir os pontos de interface assim como nos testes do sistema e 

no início da sua utilização. Os consultores podem também auxiliar na fase de seleção do 

melhor WMS. O custo associado com a retenção dos funcionários a longo-prazo, aplica-se 

geralmente aqueles diretamente envolvidos com o processo de implementação uma vez que a 

procura por pessoas com experiência na implementação e utilização de sistemas é grande. A 

formação especial refere-se aos casos em que é dada formação aos funcionários que vão estar 

diretamente envolvidos na implementação (Barnes, 1999).  

Depois dos benefícios e dos custos identificados a empresa está em posição de apresentar a 

justificação da implementação do WMS à gestão de topo. Se este projeto for aceite, o passo 

seguinte é selecionar o sistema e a respetiva empresa implementadora. 
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3.4.7. Seleção do WMS e da Empresa Implementadora 

A correta seleção do WMS e da empresa responsável pela sua implementação aumentam a 

probabilidade do projeto ser realizado a tempo e dentro do orçamento (Hill, 2003b). Existem 

situações em que a empresa que desenvolveu o WMS não é a escolhida para garantir a sua 

correta implementação, sendo esta tarefa atribuída a um consultor que tenha uma forte 

experiência com implementações do sistema (Harrington, 2001). A seleção da melhor 

combinação entre sistema e empresa implementadora pode ser dividida em 6 passos 

representados na Figura 11.  

 

Figura 11 - Seleção da Melhor Combinação entre WMS e Empresa Implementadora 

Como é possível observar pelo esquema, o primeiro passo é formar uma equipa de projeto que 

não será necessariamente igual à equipa que desenvolveu a justificação para a aquisição do 

WMS (Hill, 2003b). Esta equipa deverá conter representantes das várias áreas afetadas pela 

implementação do sistema, incluindo pessoas da área de logística, do serviço ao cliente e de 

sistemas de informação (Finkel, 1996). O passo seguinte é identificar as necessidades 

existentes na empresa que se espera que o WMS resolva. Assumindo que foram identificadas 

alterações desejadas na forma como as operações são conduzidas durante o desenvolvimento 

da justificação do projeto, a análise das disparidade entre as operações atuais e o que se 

espera no futuro permite estabelecer os requisitos técnicos que a empresa procura num 

sistema (Hill, 2003b). Sem a definição destes requisitos é impossível determinar se um 

determinado WMS contém funções específicas necessárias para suportar as melhorias 

desejadas e comparar os diferentes sistemas (Friedman, 2005). De seguida é feita uma pré-

seleção que irá permitir identificar três ou quatro combinações que parecem ser as mais 

indicadas para responder às necessidades da empresa, tendo em conta não só os requisitos 

técnicos estabelecidos como também um conjunto de outros critérios (Hill, 2003b). Estes 

critérios variam de empresa para empresa mas segundo Haverly et al. (1989) e Min (1992) 

podem ser divididos em 4 grupos, características técnicas (inclui a interface e a variedade de 

funcionalidades), custo (inclui o preço e o custo de formação), serviços para o utilizador (inclui 

a assistência na instalação e a formação disponível) e as características do fornecedor (inclui a 

reputação do fornecedor e a sua estabilidade). Depois desta etapa é necessário avaliar 

minuciosamente as combinações restantes o que pode ser feito contactando algumas 

referências da empresa implementadora (Friedman, 2005), tentando perceber qual foi a relação 

de trabalho entre esta e a empresa onde o WMS foi implementado (Finkel, 1996). Após as 

verificações das referências serem concluídas, a equipa deve decidir quais as combinações 

que são atraentes o suficiente para que uma visita a uma ou duas referências valha a pena 

(Friedman, 2005). Visitar os locais são uma parte essencial da verificação das referências e 

permitem determinar quão bem a equipa implementadora ajudou os trabalhadores de dentro e 

fora do armazém a perceber como usar o sistema para fazerem os seus trabalhos de forma 
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produtiva e se esta vende exatamente aquilo que oferece. Permite também descobrir se o 

sistema trabalha em tempo real, se tem capacidade de resposta e se tem uma aparência 

aceitável com as várias características práticas de usar. Toda a recolha de informação feita não 

deve ser encarada como um simples ranking, a empresa deve estar confiante de que analisou 

toda a informação e todas as alternativas (Finkel, 1996). Os modelos de apoio à decisão 

poderão ser aplicados pelas empresas na tarefa complexa de seleção de um WMS e da 

empresa responsável pela sua implementação, podendo ser usados em várias das etapas 

referidas como a pré-seleção de fornecedores. 

3.4.8. Modelos de Apoio à Decisão  

As decisões que envolvem múltiplos objetivos e/ou critérios, como é o caso da seleção de um 

WMS e da respetiva empresa implementadora, são geralmente difíceis de tomar uma vez que 

uma determinada escolha pode ser melhor em alguns aspetos mas outra pode ser melhor 

noutros. Nestas tomadas de decisão é então necessário considerar os trade-offs entre as 

vantagens e desvantagens que cada alternativa oferece, assim como a incerteza associada a 

cada uma e a atitude do decisor perante o risco. Nos casos em que se justifique, pode também 

ser necessário considerar as opiniões de vários decisores. A utilização de um modelo de apoio 

à decisão pode ser uma grande ajuda pois envolve a decomposição de um problema num 

conjunto de problemas mais pequenos que são tratados de forma separada, fornecendo um 

mecanismo formal para integrar os resultados obtidos para que uma determinada opção possa 

ser provisoriamente selecionada tendo em conta as preferências estabelecidas pelo decisor 

durante a análise. A decomposição do problema em partes mais pequenas e a focalização em 

cada uma das partes separadamente irá permitir ao decisor adquirir um maior entendimento do 

problema o que irá facilitar a escolha de uma alternativa em detrimento de outra. Ao exigir um 

compromisso de tempo e esforço, a análise da decisão entre várias alternativas incentiva 

também o decisor a pensar profundamente sobre o problema, tornando-o capaz de melhor 

explicar e justificar o porque de uma determinada opção ser favorecida (Goodwin & Wright, 

2004). 

3.5. Principais Conclusões 

A revisão da literatura e a sua estruturação permitem concluir que, apesar de existirem 

diversos artigos e relatórios referentes à implementação de um Warehouse Management 

System, não existe nenhuma referência que apresente de forma estruturada a forma como o 

business case do WMS deve ser desenvolvido e de como este sistema e respetiva equipa 

implementadora devem ser escolhidos e acompanhe esta explicação com uma aplicação 

prática. Os próximos capítulos desta dissertação irão tentar preencher esta lacuna através da 

apresentação de uma metodologia e sua aplicação ao caso da implementação de um WMS na 

fábrica de Vialonga.  
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4. Metodologia Proposta 

Neste capítulo são descritas de forma detalhada as etapas da metodologia proposta utilizadas 

no decorrer desta dissertação por forma a permitir que os leitores deste trabalho o consigam 

reproduzir, tentando sempre assegurar a articulação com a literatura revista no capítulo 

anterior. São duas as etapas da metodologia apresentadas, uma relacionada com o 

desenvolvimento do documento (business case) a apresentar à gestão de topo com a 

justificação da aquisição do WMS e outra relacionada com a escolha do sistema e respetiva 

empresa implementadora. 

4.1. Desenvolvimento do Business Case 

Antes de começarem com o processo de aquisição do WMS, as empresas devem desenvolver 

um documento que leve a gestão de topo a decidir pela compra deste sistema, certificando-se 

de que existe potencial para obter retorno no investimento antes de iniciar a tarefa dispendiosa 

e demorada de escolher o sistema e a empresa que o irá implementar (Hill, 2002). Um 

esquema incluindo os 8 passos da metodologia usada nesta dissertação para a criação deste 

documento pode ser consultado na Figura 12. 

 

Figura 12 - Metodologia Usada no Desenvolvimento do Business Case (adaptado de Hill, 2002) 

Nas secções que se seguem são aprofundados cada um destes passos por forma a permitir 

que esta metodologia possa ser totalmente compreendida e aplicada aos casos particulares 

dos leitores deste trabalho. 

4.1.1. Aprender as Capacidades do WMS 

Para iniciar o desenvolvimento do business case é então necessária uma compreensão 

completa de como um WMS funciona, de como ele suporta práticas otimizadas e de como 

essas práticas se encaixam dentro do ambiente da empresa onde o sistema será 

implementado. Só desta forma será possível identificar as oportunidades de melhoria que 

surgem com a utilização deste sistema. Várias fontes podem ser usadas para aprender mais 

sobre o WMS, entre elas os casos de estudo, o contacto com fornecedores e consultores e o 

contacto com outros utilizadores deste sistema. Neste último caso é importante avaliar se a 

fonte contactada está numa indústria semelhante, se os seus processos são parecidos, qual a 

sua situação pré-WMS e se está disposta a partilhar informação (Hill, 2002). Nesta dissertação 
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o conhecimento necessário para o desenvolvimento do business case foi obtido através da 

revisão da bibliografia realizada. 

4.1.2. Identificar as Oportunidades de Melhoria 

O conhecimento adquirido no passo anterior permite identificar vários benefícios que resultam 

da implementação de um WMS. No entanto, nem todos estes benefícios serão uma realidade 

para cada empresa que esteja a ponderar passar a utilizar este tipo de sistema. Para que cada 

empresa possa identificar as oportunidades de melhoria para o seu caso específico é então 

necessário analisar os vários processos que ocorrem nos seus armazéns assim como as 

métricas de desempenho usadas por forma a identificar quais as alterações que o WMS irá 

causar tanto nos processos como nos valores das métricas. Esta análise não deve ser limitada 

ao armazém mas sim incluir outras áreas, como os sistemas de informação, que também serão 

afetadas (Hill, 2002). Nesta secção estão incluídos todos os benefícios encontrados na 

literatura que se espera surgirem com a implementação de um WMS assim como a explicação 

de cada um por forma a permitir que cada empresa possa pegar neste conjunto de melhorias e 

analisar quais é que se irão verificar no seu caso. Estes benefícios foram divididos nas 7 

categorias identificadas na secção 3.4.5. e estão representados na Figura 13 (os benefícios 

quantitativos estão identificados com a tonalidade azul e os benefícios qualitativos com a 

tonalidade cinza).  

 

Figura 13 - Benefícios Resultantes da Implementação de um WMS 

1. Benefícios Relacionados com a Mão-de-Obra 

Os benefícios relacionados com a mão-de-obra representam, na maioria dos casos, mais de 

50% do total de benefícios obtidos com o WMS. A mão-de-obra pode ser classificada em 

direta, indireta e administrativa. A mão-de-obra direta é constituída pelos trabalhadores que 

manuseiam diretamente o produto, a indireta é constituída pelos trabalhadores responsáveis 
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pela supervisão, controlo de inventário e formação sendo a mão-de-obra administrativa 

constituída pelos trabalhadores responsáveis por atividades como introdução de informação no 

sistema, serviço ao cliente, planeamento das encomendas, entre outras. A implementação de 

um WMS numa empresa permite aumentar a produtividade dos seus trabalhadores. No que 

toca à mão-de-obra direta este aumento deve-se, entre outras coisas, ao facto do sistema 

atribuir as tarefas aos trabalhadores indicando-lhes as localizações onde estes devem ir por ou 

retirar os produtos o que permite minimizar o tempo que estes gastam a identificar e planear as 

atividades que precisam de ser feitas e a procurar as localizações referidas. Ao verificar a 

disponibilidade do inventário antes de indicar a localização onde o trabalhador deverá ir buscar 

os produtos, o sistema permite também reduzir o tempo gasto em deslocações no armazém e 

ao automatizar certas operações como o reaprovisionamento do picking permite minimizar o 

tempo que os trabalhadores gastam à espera que um produto seja reposto. Ao reduzir o tempo 

gasto em deslocações no armazém, o sistema leva a uma redução da distância percorrida e 

consequentemente a uma redução da taxa de acidentes. No que toca ao aumento da 

produtividade da mão-de-obra indireta, este deve-se principalmente ao facto de o WMS fazer 

com que as operações do armazém ocorram de forma mais regular o que permite aos 

supervisores gerirem as tarefas de forma mais proativa. O sistema permite também a 

implementação de contagens cíclicas do inventário o que reduz a necessidade de uma 

contagem anual do mesmo e ao automatizar os processos torna possível que os novos 

trabalhadores se tornem eficientes mais depressa seguindo apenas as instruções que o WMS 

lhes dá reduzindo a quantidade de formação dada. O aumento da produtividade da mão-de-

obra administrativa deve-se à redução da quantidade de papel utilizado o que melhora a 

integração da informação e minimiza a necessidade de introduzir os dados manualmente assim 

como ao fornecimento de informação credível pelo sistema o que permite melhorar tarefas 

como planeamento das expedições, gestão das encomendas, gestão do inventário e serviço ao 

cliente (melhor informação significa menos tempo gasto a confirmar os dados que estão no 

sistema). Ao minimizar a necessidade de introduzir os dados manualmente, o WMS permite 

também diminuir os erros associados à introdução da informação no sistema. Se os 

trabalhadores de uma empresa tiverem que lidar com um sistema antiquado e pouco prático, a 

implementação de um novo sistema pode levar a uma melhoria da moral e satisfação no 

trabalho e ao mesmo tempo reduzir a rotatividade da mão-de-obra. Esta redução da 

rotatividade implica também menos necessidade de treinar novos trabalhadores (Barnes, 

2002).  

2. Benefícios Relacionados com o Equipamento 

Se os aumentos de produtividade da mão-de-obra mencionados na categoria anterior se 

manifestarem através de uma redução do número de trabalhadores, isto terá como 

consequência uma redução do equipamento associado. Nos casos em que o equipamento é 

alugado, esta redução leva a uma eliminação das taxas de aluguer pagas ficando este dinheiro 

disponível para ser investido noutros projetos. Quando o equipamento é da empresa, o 

benefício resulta da venda deste equipamento o que gera um fluxo de caixa positivo único. A 
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diminuição do equipamento resulta também em menos custos com a sua manutenção, 

incluindo mão-de-obra e as partes usadas na mesma (Barnes, 2002). 

3. Benefícios Relacionados com o Espaço 

Se o WMS levar a uma redução do equipamento então o espaço necessário para o armazenar 

e reparar também irá diminuir. Este sistema permite também uma melhor consolidação do 

inventário e gestão do espaço disponível melhorando a utilização do espaço de 

armazenamento existente. Se o armazém for propriedade da empresa que irá instalar o 

sistema, a criação de locais vazios resultante de uma melhor utilização do espaço ou da 

diminuição do espaço necessário para armazenar o equipamento produz benefícios nos casos 

em que a quantidade de espaço vazio é suficiente para este ser usado noutras atividades como 

a construção de escritórios, quando este pode ser alugado ou quando a criação de espaços 

vazios reduz a necessidade de construir novos armazéns. Se o armazém for alugado com base 

nos metros quadrados ocupados, a criação de locais vazios irá permitir reduzir os custos com o 

aluguer do mesmo (Barnes, 2002). 

4. Benefícios Relacionados com o Inventário 

O inventário é uma das categorias onde o WMS traz mais benefícios. A natureza de verificação 

automática das tarefas em conjunto com um bom programa de contagens cíclicas de inventário 

que este sistema assegura permite um aumento na precisão do inventário. Este aumento leva 

a uma confiança acrescida na informação sobre o inventário mantido em armazém o que 

permite reduzir o seu nível sem afetar o nível de serviço ao cliente. Como já foi referido no 

Capítulo 3 desta dissertação, esta redução pode ser conseguida de três formas distintas, 

usando o inventário em excesso o que permite comprar ou produzir os produtos a uma taxa 

inferior à procura durante um certo período de tempo, devolver ou vender o inventário a um 

preço abaixo do custo ou destruir o inventário excedentário. A redução do nível de inventário 

leva a um aumento da rotatividade dos produtos em armazém e a uma redução dos custos de 

ter esses produtos armazenados (carrying costs). Estes custos compreendem entre 25 a 35% 

do valor total do inventário e são constituídos por 4 parcelas: custo do capital (investimento 

feito no inventário), custo dos serviços (inclui custos com seguro e impostos), custo do espaço 

(dependem se o armazém é da empresa ou alugado) e os custos associados aos riscos da 

gestão de inventário (inclui custos com inventário danificado ou obsoleto). O aumento da 

precisão do inventário e o recurso a contagens cíclicas do inventário levam a uma redução ou 

até mesmo eliminação da necessidade de contagens físicas da totalidade do inventário. Se a 

contagem de todo o inventário for substituída por contagens cíclicas, pode ser necessário 

considerar os custos dos trabalhadores que irão fazer estas contagens. O maior controlo do 

inventário por localização que o WMS fornece permite reduzir o inventário perdido através de 

uma minimização da quantidade de produto que se perde devido a questões de validade. Uma 

melhor utilização do espaço e diminuição do nível de inventário diminui a necessidade de usar 

corredores e outras "não localizações" como local de armazenagem o que pode levar a uma 

redução do número de produtos danificados (Barnes, 2002). 



36 
 

5. Benefícios Relacionados com o Transporte 

Uma categoria de benefícios onde se pode encontrar uma parte considerável do retorno com o 

WMS é na redução dos custos de transporte. Ao verificar de forma automática as tarefas, o 

WMS permite melhorar significativamente a precisão do picking e das expedições, o que leva a 

uma diminuição do número de encomendas que seguem erradas para o cliente e 

consequentemente a uma redução do número do reenvio de encomendas. Outra 

funcionalidade do sistema que permite reduzir o número de expedições é o planeamento e 

agendamento das encomendas o que leva a uma melhor agregação das cargas (Hill, 2002). O 

sistema permite melhorar a gestão das cargas e descargas o que leva a uma diminuição dos 

atrasos que ocorrem nestas tarefas e consequentemente a uma diminuição das taxas pagas 

pela empresa à transportadora devido a estes atrasos (Barnes, 2002). 

6. Benefícios Relacionados com os Sistemas de Informação 

Ao avaliar o potencial de poupança de um novo WMS, o custo do sistema a ser substituído 

deve ser considerado. Normalmente, sistemas mais antigos custam muito a manter e atualizar. 

O uso de soluções mais recentes irá eliminar o grande investimento anual feito no 

desenvolvimento e administração do sistema. O WMS é uma tecnologia muito mais confiável 

que os sistemas mais antigos o que permite reduzir o suporte técnico necessário e o tempo 

gasto na manutenção geral do sistema. Por estes motivos este sistema fornece, na maioria das 

vezes, custos globais mais baixos no que toca à área de sistemas de informação. Com a 

instalação de um novo sistema é também provável que algum do hardware ou software usado 

no passado seja eliminado (Hill, 2002). Outro benefício que se pode incluir nesta categoria é a 

existência, na maioria dos casos, de comunidades online e conferências com utilizadores do 

mesmo WMS escolhido pela empresa o que constituem uma boa oportunidade para as 

empresas conhecerem e compartilharem ideias com os colegas que utilizam o mesmo sistema 

o que pode levar a melhores formas de gerir o negócio. Para além disto, a implementação de 

um WMS representa uma garantia de melhoria contínua do sistema devido às frequentes 

melhorias e revisões realizadas pelos fornecedores. À medida que certas modificações são 

feitas para vários clientes, essas são frequentemente incluídas em futuras versões do sistema. 

Estas modificações muitas vezes representam melhores práticas que uma empresa deve 

considerar implementar nas suas instalações se optar por atualizar o seu sistema para a 

versão mais atual (Barnes, 2002).  

7. Benefícios Relacionados com o Serviço ao Cliente 

Como já foi referido, o WMS permite melhorar significativamente a precisão do picking e das 

expedições, o que leva a uma diminuição do número de encomendas que seguem erradas 

para o cliente e consequentemente a uma redução do número de devoluções (Hill, 2002). Este 

aumento do número de encomendas expedidas corretamente leva a uma redução das taxas 

cobradas pelos clientes (penalizações) e a um aumento da satisfação dos mesmos. O WMS 

permite aos clientes o acesso a informação sobre o estado das suas encomendas em tempo 

real e uma faturação mais precisa, funcionalidades que também levam a um aumento da 
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satisfação dos clientes. Este aumento significa mais negócio para a empresa e um 

consequente aumento nas suas vendas que pode também estar relacionado com a capacidade 

do WMS em minimizar o tempo que demora entre a colocação e receção de uma encomenda, 

através do aumento da visibilidade do inventário, atividades de reaprovisionamento oportunas e 

uma melhoria da gestão da mão-de-obra. Esta diminuição pode levar a uma extensão do 

deadline que a empresa oferece para a colocação das encomendas o que pode significar uma 

vantagem competitiva e consequente aumento de vendas. Este sistema permite também às 

empresas melhorarem os seus serviços de valor acrescentado o que aumenta a probabilidade 

de conseguir novos clientes assim como reduz a probabilidade de perder alguns dos clientes 

atuais por não ser capaz de lhes fornecer os serviços pedidos. Nestes serviços incluem-se as 

repaletizações e o uso de etiquetas especiais assim como o envio para os clientes de uma 

notificação prévia detalhando o carregamento que vão receber. Se a empresa tentar fornecer 

estes detalhes de forma manual pode incorrer num aumento da mão-de-obra. Um WMS pode 

fornecer esta informação de forma automática assim que a encomenda é expedida.  

Existem alguns benefícios que não se encaixam numa só categoria como por exemplo o 

aumento da visibilidade das encomendas que influencia outras áreas para além do serviço ao 

cliente. Com a implementação de um WMS, torna-se possível saber de forma instantânea o 

estado de cada encomenda e saber que materiais foram usados para produzir cada produto e 

que produto foi para cada um dos clientes. Outro benefício já referido várias vezes é a redução 

do uso de papel. Apesar das melhorias relacionadas com esta redução, como o aumento da 

produtividade dos trabalhadores e a diminuição dos erros na entrada dos dados em sistema, 

caírem principalmente na categoria de benefícios relacionado com a mão-de obra, existem 

outras áreas a considerar como o valor que a empresa vai economizar ao reduzir no uso de 

papel. Deste valor fazem parte o custo do próprio papel, o custo associado com a 

movimentação, armazenamento e recolha do papel e o custo com a manutenção das 

impressoras. Por último, é importante referir que os relatórios gerados pelo WMS irão fornecer 

estimativas das horas necessárias para completar as atividades do dia-a-dia permitindo à 

gestão tomar decisões de planeamento de forma mais eficiente. Para além de permitirem uma 

gestão proativa das atividades do armazém, estes relatórios permitem uma melhor 

compreensão do armazém através de várias medidas, incluindo os perfis das encomendas, a 

utilização de cada localização, a utilização de cada cais, entre outras. Esta informação irá 

proporcionar uma forte base para a melhoria contínua (Barnes, 2002). 

4.1.3. Classificar os Benefícios 

Como já foi referido, os benefícios identificados podem ser classificados em qualitativos e 

quantitativos. Esta classificação irá influenciar a forma como cada benefício é incluído no 

business case sendo que os benefícios qualitativos devem ser incluídos na forma narrativa e os 

benefícios quantitativos devem ser incluídos em conjunto com os custos constituindo a 

justificação económica do projeto. Os benefícios que são classificados na maioria dos casos 

como quantitativos estão identificados na Figura 13 com a tonalidade azul enquanto os 
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benefícios que são classificados na maioria dos casos como qualitativos estão identificados na 

Figura 13 com a tonalidade cinza. Dos 3 benefícios identificados no fim da secção anterior, o 

único que geralmente quantificado é a redução do uso de papel (Barnes, 2002). 

4.1.4. Estimar as Poupanças 

Apesar de todos os benefícios serem incluídos no business case, aqueles que não são 

suportados por evidências sólidas podem ser recebidos de forma cética pela gestão de topo e 

por isso a equipa responsável pela elaboração do documento deve fazer os possíveis por 

quantificar todas as melhorias. Aos benefícios quantitativos dá-se o nome de poupanças e 

estas serão incluídas na justificação económica do projeto como fluxos de caixa positivos 

(Barnes, 2002). Os métodos usados para estimar os benefícios identificados na secção anterior 

como sendo quantitativos são apresentados de seguida encontrando-se estes divididos pelas 

categorias à qual pertencem. 

1. Benefícios Relacionados com a Mão-de-Obra 

Aumento da Produtividade da Mão-de-Obra 

Como é possível concluir através da leitura da secção 4.1.2., mais propriamente da parte 

dedicada aos benefícios relacionados com a mão-de-obra, o aumento da produtividade dos 

trabalhadores que é esperado após a implementação de um WMS deve-se principalmente a 

um aumento da eficiência dos mesmos e a uma redução do número de horas gastas em 

atividades que deixam de ocorrer após a implementação do sistema. Este aumento da 

produtividade significa que a empresa que adquiriu o WMS vai ser capaz de suportar o mesmo 

volume de negócio com menos trabalhadores (redução da mão-de-obra) ou um aumento neste 

volume sem ser necessário contratar mais trabalhadores (anulação da necessidade de 

contratar mais mão-de-obra) (Hill, 2002). De acordo com a revisão bibliográfica feita, o aumento 

da produtividade da mão-de-obra após a aquisição do WMS será, no mínimo, 10% (Robocom, 

2015). No entanto, dependendo do tipo de mão-de-obra, esta melhoria pode atingir outros 

valores: mão-de-obra direta até 20%, mão-de-obra indireta até 30% e mão-de-obra 

administrativa até 75% (Barnes, 2002). Quando a implementação de um WMS leva a que 

certas atividades sejam feitas de forma mais eficiente, isto leva a uma redução do tempo 

necessário para efetuar as mesmas. Esta redução do número de horas trabalhadas pode ser 

traduzida em número de FTEs
18

, ou seja, o número de trabalhadores que podem ser reduzidos 

ou que ficam disponíveis para suportar um aumento do volume de negócio. Para quantificar 

este número, é necessário primeiro calcular qual a produtividade futura esperada após a 

empresa começar a usar o WMS. Este cálculo é feito multiplicando a produtividade atual da 

                                                           
18

 FTE (Full Time Equivalent) refere-se ao rácio entre o número total de horas pagas e o período de 
trabalho de um trabalhador a tempo inteiro no mesmo intervalo de tempo. Este rácio indica então o 
número de trabalhadores equivalentes a trabalhar a tempo inteiro. Por exemplo, assumindo que um 
trabalhador contratado a tempo inteiro trabalha 40 horas por semana, se existirem 2 trabalhadores com 
um a trabalhar 60 horas e outro a trabalhar 40 horas, o valor de FTE será de 2,5 (100/40) o que significa 
que ter estes 2 trabalhadores é o mesmo que ter 2,5 trabalhadores a trabalhar a tempo inteiro.   
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mão-de-obra direta pelo aumento de produtividade esperado. A produtividade atual é 

quantificada através do quociente entre o número de transações atuais (número de unidades 

de venda expedidas, por exemplo) e o número de trabalhadores que atualmente manuseiam os 

produtos diretamente. Desta forma, a produtividade após a implementação do WMS pode ser 

dada por: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑃ó𝑠 − 𝑊𝑀𝑆  (
#

𝐹𝑇𝐸
) =  

𝑁º 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎çõ𝑒𝑠 𝐴𝑡𝑢𝑎𝑙 (#)

𝑁º 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐴𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝐹𝑇𝐸𝑠)
× (1 + % 𝑀𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) (2) 

O número de trabalhadores que podem ser reduzidos ou que ficam disponíveis para suportar 

um aumento do volume de negócio é então igual à diferença entre o número de trabalhadores 

com a produtividade atual e o número de trabalhadores com a produtividade após a 

implementação do WMS necessários para suportar o mesmo número de transações (KOM 

International, 2006): 

𝑀ã𝑜 − 𝑑𝑒 − 𝑂𝑏𝑟𝑎 (𝐹𝑇𝐸𝑠) =
𝑁º 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎çõ𝑒𝑠 (#)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑢𝑎𝑙 (
#

𝐹𝑇𝐸
)

−
𝑁º 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎çõ𝑒𝑠 (#)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑃ó𝑠 − 𝑊𝑀𝑆 (
#

𝐹𝑇𝐸
)
 (3) 

Quando a implementação de um WMS leva a que certas atividades deixem de ser feitas (como 

as contagens de inventário), isto leva a uma eliminação das horas despendidas a realizar as 

mesmas. Em conformidade com o raciocínio usado para a mão-de-obra direta, esta eliminação 

pode ser traduzida em número de FTEs que podem ser reduzidos ou que ficam disponíveis 

para suportar um aumento do volume de negócio através da quantificação do tempo que estes 

trabalhadores despendem a realizar as tarefas que vão ser eliminadas e dividir este valor pelo 

número de horas de trabalho de um trabalhador a tempo inteiro (full time equivalent) (Barnes, 

2002):  

𝑀ã𝑜 − 𝑑𝑒 − 𝑂𝑏𝑟𝑎 (𝐹𝑇𝐸𝑠) =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟 (
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝐹𝑇𝐸

)
 (4) 

A poupança resultante da redução da mão-de-obra ou da anulação da necessidade de 

contratar mais mão-de-obra pode então ser calculada através de:  

𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 (€) = 𝑀ã𝑜 − 𝑑𝑒 − 𝑂𝑏𝑟𝑎 (𝐹𝑇𝐸𝑠) × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟 (
€

𝐹𝑇𝐸
) (5) 

É importante referir também que os dados utilizados têm que estar em concordância temporal, 

ou seja, se o número de trabalhadores usados for diário então o custo por trabalhador também 

tem que ser diário, por exemplo (Hill, 2002). 

Diminuição dos Erros  

O WMS permite diminuir os erros associados à introdução manualmente da informação no 

sistema (Barnes, 2002). Para quantificar a poupança resultante desta diminuição é necessário 

perceber quantas inserções manuais de informação são feitas atualmente no armazém que 

deixarão de ser feitas após a implementação de um WMS. Sabendo que por cada 300 vezes 

que um trabalhador clica num teclado para inserir informação é produzido um erro, o número 

de erros que serão eliminados obtém-se multiplicando o número de inserções manuais que 

deixarão de ser feitas pelo número de erros por inserção (1/300). A poupança resultante desta 

eliminação é calculada da seguinte forma (KOM International, 2006): 
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𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 (€) = 𝑁º 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 (#) × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝐸𝑟𝑟𝑜 (
€

#
) (6) 

2. Benefícios Relacionados com o Equipamento 

Eliminação de Equipamento 

Quando o aumento da produtividade da mão-de-obra se manifesta através de uma redução do 

número de trabalhadores, isto resulta numa diminuição do número de equipamentos (por 

exemplo, empilhadores) necessários. Por outro lado, quando este aumento se manifesta 

através da anulação da necessidade de contratar mais trabalhadores, isto resulta numa 

anulação de adquirir/alugar mais equipamentos. O número de equipamentos que se reduz ou 

que se evita adquirir/alugar pode ser calculado da seguinte forma: 

𝑅𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 (#) = Redução da Mão-de-Obra (FTE) × 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑇𝐸 (
#

𝐹𝑇𝐸
) (7) 

Segundo Barnes (2002) e Robocom (2013), o valor calculado na expressão (7) varia entre 5 e 

25% do valor total do equipamento. 

Neste caso a poupança, que resulta da venda ou da eliminação das taxas de aluguer pagas 

dos equipamentos eliminados, é dada por (KOM International, 2006): 

𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 (€) = 𝑅𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 (#) × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑙𝑢𝑔𝑢𝑒𝑟 𝑃𝑟𝑒ç𝑜⁄ 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (
€

#
) (8) 

Eliminação do Custo de Manutenção do Equipamento 

Ao reduzir ou evitar adquirir/alugar mais equipamentos, a empresa reduz também os custos de 

manutenção gastos nos mesmos que incluem as partes e os trabalhadores usados na 

manutenção. A poupança resultante desta eliminação é calculada da seguinte forma (KOM 

International, 2006): 

𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 (€) = 𝑅𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 (#) × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (
€

#
) (9) 

3. Benefícios relacionados com o Espaço 

Melhoria na Utilização do Espaço 

Ao permitir uma melhor consolidação do inventário e gestão do espaço disponível, o WMS leva 

a uma melhoria da utilização do espaço de armazenamento existente que, segundo Barnes 

(2002) e Robocom (2013), varia entre 5 e 30% do espaço total. Se o armazém for alugado com 

base nos metros quadrados ocupados, a criação de locais vazios resultante de uma melhor 

utilização do espaço irá permitir reduzir os custos com o aluguer do mesmo. Se, pelo contrário, 

o armazém for propriedade da empresa que irá instalar o sistema, a criação de locais vazios 

produz poupanças quando a quantidade de espaço vazio é suficiente para evitar a construção 

de novas instalações de armazenagem ou quando o espaço vazio pode ser alugado (Barnes, 

2002). A poupança relacionada com esta melhoria pode então ser calculada da seguinte forma: 
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𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎(€) = 𝐸𝑠𝑝𝑎ç𝑜 𝐴𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑚2) × % 𝑀𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 × 𝐴𝑙𝑢𝑔𝑢𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑚2  (
€

𝑚2
) (10) 

É importante referir que o aluguer por m
2
 referido na expressão (10) pode referir-se ao valor do 

aluguer que a empresa paga (quando o espaço de armazenamento é alugado) ou ao valor que 

a empresa vai cobrar por m
2
 (quando o espaço de armazenamento é propriedade da empresa) 

(Hill, 2002).  

Redução do Espaço Necessário para o Equipamento 

Se o WMS levar a uma redução do equipamento então o espaço necessário para o armazenar 

e reparar também irá diminuir. Esta diminuição segue a mesma lógica referida na melhoria da 

utilização do espaço e a poupança gerada pode ser calculada da seguinte forma (Barnes, 

2002): 

𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 (€) = 𝑅𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 (#)  × 𝐸𝑠𝑝𝑎ç𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (
𝑚2

#
) × 𝐴𝑙𝑢𝑔𝑢𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑚2  (

€

𝑚2) (11) 

4. Benefícios Relacionados com o Inventário 

Aumento da Precisão do Inventário 

Espera-se que a precisão do inventário seja, no mínimo, de 99% após a implementação de um 

WMS (Hill, 2003a) e no máximo de 99,99% (Sage Software, 2006). O aumento da precisão do 

inventário pode assim ser calculado subtraindo a precisão atual do inventário pelo valor 

esperado após a implementação. Nesta dissertação serão analisados mais do que um valor 

para este aumento por forma a determinar de que maneira esta alteração afeta os restantes 

benefícios relacionados com o inventário. 

Redução do Nível de Inventário 

O aumento na precisão do inventário leva a uma confiança acrescida na informação sobre o 

inventário mantido em armazém o que permite reduzir o seu o nível. Esta redução varia entre 5 

e 20% do inventário total e a melhor opção para uma empresa diminuir a quantidade de 

produtos armazenados passa por usar o inventário em excesso, comprando ou produzindo os 

produtos a uma taxa inferior à procura, sendo por isto esta a opção que será analisada 

(Barnes, 2002). A poupança resultante é calculada multiplicando o valor do inventário pelo 

aumento da precisão do inventário (KOM International, 2006):   

𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 (€) =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡á𝑟𝑖𝑜 (€) × % 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 (12) 

Redução dos Carrying Costs 

A redução do nível de inventário leva a uma redução dos custos de ter esses produtos 

armazenados (carrying costs). Estes custos compreendem entre 25 a 35% do valor total do 

inventário (Barnes, 2002). A poupança resultante desta redução é calculada da seguinte forma 

(KOM International, 2006): 
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𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 (€) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡á𝑟𝑖𝑜 (€) × % 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 × % 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑦𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠 (13) 

Redução das Contagens de Inventário 

O aumento da precisão do inventário e o recurso a contagens cíclicas do inventário levam a 

uma redução entre 50 e 100% do número de contagens físicas da totalidade do inventário 

(Barnes, 2002). Para calcular a poupança resultante desta redução é necessário determinar o 

número de trabalhadores dedicados a cada contagem que será eliminada assim como a 

remuneração que lhes é paga (KOM International, 2006): 

𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 (€) = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝐹𝑇𝐸) × 𝑆𝑎𝑙á𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟 (
€

𝐹𝑇𝐸
) (14) 

Redução do Inventário Perdido 

O maior controlo do inventário por localização que o WMS fornece permite reduzir o inventário 

perdido através de uma minimização da quantidade de produto que se perde devido a 

questões de validade ou que não se consegue localizar nas contagens de inventário (Barnes, 

2002). A poupança resultante desta redução é então igual à soma do valor do inventário 

perdido atualmente na empresa pelas questões referidas. 

𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 (€) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡á𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 (€) (15) 

5. Benefícios Relacionados com o Transporte 

Melhoria na Precisão da Expedição 

Devido à verificação automática das tarefas realizada pelo WMS, as empresas que planeiam 

implementar este sistema podem esperar uma precisão da expedição de 100% no que toca a 

assuntos relacionados com o armazém (o sistema não previne outro tipo de erros que possam 

ocorrer, nomeadamente no registo e processamento das encomendas) (KOM International, 

2006).  

6. Benefícios Relacionados com os Sistemas de Informação 

Redução do Suporte Técnico 

Normalmente, sistemas mais antigos custam muito a manter e atualizar, ao contrário do WMS 

que é uma tecnologia muito mais confiável o que permite reduzir o suporte técnico necessário e 

o tempo gasto na manutenção geral do sistema. A poupança relacionada com esta redução 

pode então ser calculada somando o investimento feito no desenvolvimento e administração do 

sistema atual da empresa (Hill, 2002):  

𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 (€) = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (€) + 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎çã𝑜(€) (16) 

É importante referir que o WMS também vai apresentar custos de desenvolvimento e 

administração, devendo estes ser considerados como fluxos de caixa negativos.  
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Eliminação de Equipamento Antigo 

Com a instalação do WMS é provável que algum do hardware ou software usado no passado 

seja eliminado por não ser compatível com o novo sistema. A poupança resultante desta 

eliminação pode ser calculada multiplicando o número de equipamentos eliminados pelo 

respetivo custo de aluguer ou preço de revenda (Hill, 2002): 

𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 (€) = 𝑁º 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝. 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 (#) × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑙𝑢𝑔𝑢𝑒𝑟 𝑃𝑟𝑒ç𝑜⁄ 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝. (
€

#
) (17) 

7. Benefícios Relacionados com o Serviço ao Cliente 

Redução das Devoluções 

A melhoria na precisão das expedições leva a uma diminuição do número de encomendas que 

seguem erradas para o cliente e consequentemente a uma redução do número de devoluções 

e de reenvio de encomendas (Hill, 2002). A poupança resultante desta redução é então igual 

ao produto entre o número de devoluções e o custo por devolução que inclui os custos de 

transportar os produtos devolvidos de novo para o armazém, processar esses produtos e 

reenviar a encomenda corretamente para o cliente. A este cálculo deve ser somado o valor das 

vendas que se perdem devido à insatisfação do cliente (KOM International, 2006): 

𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎(€) =  𝑁º 𝐷𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢çõ𝑒𝑠 (#) × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢çã𝑜 (
€

#
) + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (€) (18) 

Redução das Penalizações 

Como já foi referido nos benefícios relacionados com o transporte, a implementação de um 

WMS leva a um aumento do número de encomendas enviadas corretamente. Este aumento 

gera uma redução das taxas cobradas pelos clientes (penalizações). A poupança resultante 

desta redução é calculada da seguinte forma (Hill, 2002):  

𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎(€) =  𝑁º 𝐷𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢çõ𝑒𝑠 (#) × 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢çã𝑜 (
€

#
) (19) 

Dos benefícios identificado como quantitativos na secção anterior, o único que não se encaixa 

em nenhuma das categorias é a redução do uso de papel. A poupança relacionada com este 

benefício encontra-se explicada de seguida. 

 

Redução do Uso do Papel 

O valor que a empresa irá economizar com esta redução é calculado através do produto entre 

a quantidade de papel (número de folhas) que deixará de ser utilizado e o custo total de cada 

folha de papel que inclui o custo do próprio papel, o custo associado com a sua movimentação, 

armazenamento e recolha e o custo com os materiais de impressão e a manutenção das 

impressoras (KOM International, 2006): 

𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎(€) = 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 (#) × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑜𝑙ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑝𝑒𝑙 (
€

#
) (20) 
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4.1.5. Determinar os Custos 

Depois de identificados todos os benefícios, é necessário quantificar os custos associados com 

o projeto que serão incluídos na justificação económica como fluxos de caixa negativos. A 

Tabela 5 poderá ser usada como auxílio no cálculo dos custos totais do WMS. 

Tabela 5 – Custos Totais do WMS (adaptado de Hill, 2002) 

  Fornecedor Consultor Interno 

Software & Hardware 
   

Licenças  
   

WMS 
   

Interfaces 
   

Outros 
   

Bases de Dados 
   

Servidores 
   

Hardware 
   

Computadores 
   

Terminais RF  
   

Pontos de Acesso 
   

Impressoras 
   

Serviços de Implementação 
   

Implementação 
   

Design 
   

Configuração do Sistema 
   

Teste da Integração 
   

Instalação 
   

Gestão do Projeto 
   

Auditoria 
   

Interfaces 
   

Host(s) 
   

Outros sistemas 
   

Formação 
   

Manutenção 
   

Contingência 
   

A Tabela 5 permite concluir que cada custo pode ter uma componente que pode ser atribuída a 

custos internos da empresa, a custos com o fornecedor do sistema e a custos com o consultor 

contratado (Hill, 2002). Os dados necessários para preencher esta tabela podem ser obtidos 

recorrendo a fornecedores de soluções WMS ou a consultores experientes, com um banco de 

dados de custo representativo. No entanto, os custos reais de um WMS só podem ser 

quantificados após a sua aquisição e implementação sendo por isso necessário na realização 

do business case estimar estes custos.  

4.1.6. Justificação Económica 

Depois de conseguidas as poupanças e os custos que se espera que a implementação de um 

WMS traga é então necessário comparar estes fluxos de caixa de forma a perceber se o 

projeto será economicamente vantajoso para a empresa. Para esta comparação podem ser 

usadas várias ferramentas sendo as mais comuns o cálculo do VAL e do Payback Period. No 

caso destas ferramentas é necessário determinar o período de tempo sobre o qual se vão 

calcular as poupanças e os custos. O valor mais frequentemente usado para este horizonte 
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temporal são 5 anos. Existem três aspetos principais que irão impactar os valores obtidos com 

a aplicação das duas ferramentas. O primeiro está relacionado com o momento ao longo dos 5 

anos em que as poupanças são consideradas. Os benefícios quantitativos identificados não 

são logo sentidos pelas empresas isto porque nos meses após o começo do uso do sistema os 

trabalhadores ainda se estão a habituar ao mesmo. Por este motivo, algumas empresas optam 

por no business case considerar o valor das poupanças no 1º ano como sendo metade do valor 

das poupanças nos restantes anos considerados (KOM International, 2006). O segundo aspeto 

está relacionado com o número de vezes que cada poupança é considerada. Estas podem ser 

recorrentes ou podem ocorrer uma só vez sendo importante classificar cada benefício 

quantitativo segundo este conceito. Das poupanças identificadas ao longo deste capítulo, as 

que geralmente são consideradas como ocorrendo uma só vez são a calculada recorrendo à 

expressão (8) como resultado da eliminação de equipamento, a calculada recorrendo à 

expressão (12) como resultado da redução do nível de inventário e a calculada recorrendo à 

expressão (17) como resultado da eliminação do equipamento antigo de sistemas de 

informação. O terceiro aspeto a considerar é a forma como as poupanças recorrentes variam 

ao longo dos 5 anos. Para calcular estas variações é necessário ter em conta dados como o 

aumento médio do custo dos trabalhadores, crescimento anual do negócio, entre outros 

(Barnes, 2002). 

4.1.7. Análise de Sensibilidade e Auditoria 

O business case desenvolvido deve ser apresentado perante a gestão de topo que o irá 

analisar. Uma maneira de fortalecer a credibilidade deste documento passa por realizar uma 

análise de sensibilidade à justificação económica por forma a analisar como os resultados 

obtidos (VAL e Payback Period) irão mudar caso as poupanças previstas não sejam 

alcançadas ou se uma das assunções feitas for alterada (por exemplo, o custo inicial o projeto 

pode ter sido subestimado). Esta análise permite à gestão avaliar a margem de segurança 

associada ao projeto e aos pressupostos fundamentais que conduzem a justificação 

económica, sendo construída comparando cálculos do VAL sob diferentes premissas dos 

fluxos de caixa anuais (Barnes, 2002). 

Após a implementação do sistema é importante a empresa ir fazendo uma comparação entre 

as poupanças e custos previstos e a situação atual. Esta análise deve ser feita regularmente 

(após 6, 12, 18 e 24 meses) sendo os custos e benefícios reais usados para ir atualizando o 

business case (Hill, 2002).  

4.2. Seleção do WMS e Empresa Implementadora 

Existem no mercado centenas de combinações entre sistemas WMS e empresas capazes de 

os implementar. Esta diversidade torna o processo de seleção do sistema e respetiva empresa 

implementadora bastante complexo (Hill, 2003b). Idealmente, quando um negócio inicia este 

processo de seleção, deve considerar todas as combinações entre sistemas e empresas 

capazes de o implementar o que é difícil de conseguir devido à falta de uma base de dados 

que consolide toda a oferta. Mesmo que esta base de dados existisse, tentar obter informação 
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relevante para a seleção da melhor combinação seria um processo extenso que iria consumir 

muito tempo e exigir a utilização de muitos recursos. Por este motivo, muitas empresas optam 

por recorrer a um consultor que as ajude nesta etapa. O problema desta abordagem é que as 

empresas de consultoria também acabam por restringir a sua análise aos sistemas com os 

quais já trabalharam ou dos quais têm conhecimento nunca considerando todos os existentes. 

No Capítulo 3 desta dissertação foram identificados 6 passos que podem tornar o processo de 

seleção mais simples e foram abordadas temáticas da disciplina de análise de decisão que 

podem dar às empresas um conhecimento mais profundo do mesmo. Neste trabalho recorreu-

se à ferramenta de seleção online do WMS fornecida por Fraunhofer Institute for Material Flow 

and Logistics (FIMFL). Esta ferramenta baseia-se numa base de dados de mais de 80 

combinações de sistemas e empresas implementadoras (Anexo 1) o que permite combater em 

parte a dificuldade referida anteriormente de reunir a oferta e respetiva informação relevante e 

utiliza alguns dos conceitos associados à utilização de modelos de apoio à decisão. Por este 

motivo, mesmo que uma empresa opte por não seguir a combinação sugerida por esta 

ferramenta, o seu uso irá permitir ganhar uma consciência maior sobre as necessidades do seu 

negócio e aquilo que procura num sistema e na empresa que será responsável pela sua 

implementação. O resultado obtido pode depois ser combinado com os passos “Investigar 

Referências” e “Visitar Locais” identificados na Figura 11 e ser encarado como uma pré-

seleção das combinações com base nos requisitos técnicos estabelecidos e outros critérios. Os 

3 passos principais necessários para a utilização desta ferramenta são descritos de seguida. 

4.2.1. Definir os Atributos K.O.  

A definição de atributos K.O. é um método não compensatório uma vez que o mau 

desempenho de uma combinação num determinado atributo não é compensado pelo seu bom 

desempenho noutros. Todas as combinações de empresa e respetivo sistema que implementa 

que não cumprirem com estes atributos são excluídas da lista de potenciais escolhas. Por 

terem um carácter exclusivo, a definição destes atributos deve ser feita de forma conservadora. 

A ferramenta fornecida pelo Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics tem 54 

atributos K.O. que podem ser selecionados sendo dois exemplos destes apresentados de 

seguida.  

 Em que países deve o fornecedor do WMS ser capaz de realizar as atividades de vendas 

(pré-venda, preparação de propostas, negociações de contratos) na língua local? 

 O sistema tem que suportar a tecnologia Pick-by-Voice? 

Como é possível observar, alguns destes atributos permitem mais do que uma resposta 

(primeiro exemplo) sendo que outros são apenas questões de sim ou não (último exemplo). 

Desta etapa irá resultar uma lista de combinações de sistemas e empresas responsáveis pela 

sua implementação que cumprem com os requisitos exigidos pela empresa que irá adquirir o 

WMS. Para distinguir estas combinações e avaliar qual a melhor para o negócio é necessário 

atribuir pesos a uma lista ainda mais extensa de atributos (Fraunhofer IML, 2014). 
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4.2.2. Ponderar os Atributos de Funcionalidade 

A ferramenta fornecida pelo Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics apresenta 36 

grupos funcionais que se subdividem em 633 atributos de funcionalidade. Alguns destes 

atributos correspondem a perguntas cuja resposta pode variar apenas entre “sim” ou “não” 

enquanto outros correspondem a perguntas com várias possibilidades de resposta. Um 

exemplo do primeiro caso é o critério “Para quais dos seguintes tipos de armazém deve o 

fornecedor já ter alguma experiência ao nível de projetos?” enquanto do segundo é “Deve o 

sistema suportar contagens cíclicas de inventário?”. A cada um dos grupos funcionais, 

respetivos atributos de funcionalidade e possíveis respostas deve ser atribuído um peso entre 0 

a 5 de acordo com a sua importância para o decisor, o que significa que ao todo devem ser 

atribuídos mais de 3000 pesos (Fraunhofer IML, 2014). Os grupos funcionais podem ainda ser 

agrupados em 5 categorias, relação que pode ser vista na Figura 14 onde está representada a 

árvore de valor correspondente.  

 

Figura 14 - Excerto da Árvore de Valor Utilizada pela Ferramenta (os números entre parêntesis 
representam o número de atributos de funcionalidade) 

Como é possível observar, na árvore de valor estão apenas representados 24 dos 36 grupos 

funcionais por questões de espaço. Os 12 grupos em falta pertencem à categoria Funções 

Adicionais sendo constituídos por 253 atributos de funcionalidade. Os números representados 

entre parêntesis na Figura 14 representam o número de atributos de funcionalidade que 

constitui cada grupo funcional cujo total é 633 como já foi referido. 

4.2.3. Avaliar 

Depois de atribuídos os pesos aos grupos funcionais, respetivos atributos e possíveis 

respostas, é altura de proceder à avaliação das combinações ainda em consideração. A 
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ferramenta permite com um simples "pressionar de um botão" comparar automaticamente os 

requisitos do cliente com as funcionalidades oferecidas por cada WMS e pelas empresas 

responsáveis pela sua implementação. Esta avaliação é feita com base na conversão em 

pontos dos pesos atribuídos tendo em conta a relação que pode ser vista na Tabela 6 entre os 

pesos, a importância de cada atributo e respetivas respostas possíveis e os pontos atribuídos.  

Tabela 6 - Relação entre os Pesos, a Importância dos Atributos e Respetivas Respostas Possíveis 
e os Pontos Atribuídos pela Ferramenta (adaptado de Fraunhofer IML, 2014) 

Peso Importância do Atributo e Possíveis Respostas Pontos 

0 O atributo não é incluído na análise 0 

1 O atributo não é importante 1 

2 O atributo é pouco importante 2 

3 O atributo é importante 4 

4 O atributo é muito importante 9 

5 O atributo é extremamente importante 16 

É possível observar que uma combinação precisa de ter muitas respostas afirmativas em 

atributos não importantes para ultrapassar outra combinação com uma resposta afirmativa num 

atributo que seja extremamente importante (Fraunhofer IML, 2014). A explicação da forma 

como a ferramenta procede à avaliação com base nos pesos atribuídos pode ser feita 

recorrendo a um exemplo simples de duas combinações denominadas C1 e C2, dois grupos 

funcionais distintos e dois atributos de funcionalidade em cada grupo. Estes podem ser 

observados na Tabela 7 onde também está representado o peso que o decisor atribuiu a cada 

um assim como se cada combinação cumpre (S) ou não (N) com os atributos.  

Tabela 7 – Exemplo Usado para Explicar a Forma como a Ferramenta Procede à Avaliação 

Grupo Funcional Atributo de Funcionalidade Peso C1 C2 

Picking   5 
  

  

Deve o sistema suportar o processamento de grupos de encomendas 
(um trabalhador processa várias encomendas ao mesmo tempo, mas 
separa-las de acordo com o cliente usando um carrinho, por exemplo, 
com vários compartimentos)? 

2 S S 

  Como deve a informação ser fornecida aos trabalhadores do picking? 4 
  

  Usando papel ou listas de picking  0 S S 

  Usando Radiofrequência ou Infravermelhos  5 S S 

  Usando Pick-to-Voice  3 S N 

Lotes   4 
  

  
Deve ser possível gerir mais do que um número de lote ao mesmo 
tempo (por exemplo, o número do lote do fornecedor e o número do 
lote interno)? 

5 N S 

  Que informações devem ser capturadas e geridas para um lote? 4 
  

  Data de Produção 5 S S 

  Data de Validade 5 S S 

  Critérios de Qualidade 3 S N 

  Composição 3 S S 

É importante referir que a informação sobre se cada combinação cumpre ou não com os 

atributos é assegurada pelo FIMFL. De seguida a ferramenta atribui a cada peso a pontuação 

respetiva o que corresponde a transformar a Tabela 7 na Tabela 8 apresentada de seguida, 

recorrendo à Tabela 6. 
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Tabela 8 – Pontuação Atribuída aos Grupos Funcionais, Atributos e Respetivas Respostas 

Grupo 
Funcional 

Atributo de Funcionalidade 
Pontuação 

Total 

Pontuação 

C1 C2 

Picking   16 
  

  

Deve o sistema suportar o processamento de grupos de 
encomendas (um trabalhador processa várias 
encomendas ao mesmo tempo, separando-as de acordo 
com o cliente usando um carrinho, por exemplo, com 
vários compartimentos)? 

2 2 2 

  
Como deve a informação ser fornecida aos trabalhadores 
do picking? 

9 
  

  Usando papel ou listas de picking  0 0 0 

  Usando Radiofrequência ou Infravermelhos  16 16 16 

  Usando Pick-to-Voice  4 4 0 

Lotes   9 
  

  
Deve ser possível gerir mais do que um número de lote 
ao mesmo tempo (por exemplo, o número do lote do 
fornecedor e o número do lote interno)? 

16 0 16 

  
Que informações devem ser capturadas e geridas para 
um lote? 

9 
  

  Data de Produção 16 16 16 

  Data de Validade 16 16 16 

  Critérios de Qualidade 4 4 0 

  Composição 4 4 4 

De seguida a ferramenta calcula o grau de desempenho de cada combinação em cada um dos 

atributos de funcionalidade. Este cálculo é feito somando os pontos de cada resposta do 

atributo em causa e dividindo esta soma pelo número máximo de pontos possíveis de obter no 

mesmo (indicados na coluna denominada de Pontuação Total, no caso apresentado na Tabela 

8). Os resultados desta etapa para o caso particular aqui apresentado podem ser vistos na 

Tabela 9. 

Tabela 9 - Grau de Desempenho de Cada Combinação nos Atributos de Funcionalidade 

Grupo 
Funcional 

Atributo de Funcionalidade 

Grau de 
Desempenho 

C1 C2 

Picking 

Deve o sistema suportar o processamento de grupos 
de encomendas (um trabalhador processa várias 
encomendas ao mesmo tempo, mas separa-las de 
acordo com o cliente usando um carrinho, por 
exemplo, com vários compartimentos)? 

100% 100% 

Como deve a informação ser fornecida aos 
trabalhadores do picking? 

100% 80% 

Lotes 

Deve ser possível gerir mais do que um número de 
lote ao mesmo tempo (por exemplo, o número do lote 
do fornecedor e o número do lote interno)? 

0% 100% 

Que informações devem ser capturadas e geridas 
para um lote? 

100% 90% 

Olhando para o primeiro atributo do grupo funcional “Picking” e para a combinação C1 

podemos concluir que esta cumpre com o atributo pelo que lhe é atribuída a pontuação de 2 

pontos em 2 pontos possíveis. Isto significa que o desempenho desta combinação neste 

critério é de 100%. Olhando agora para o segundo critério do mesmo grupo funcional e para a 
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combinação C2 pode-se concluir que dos 20 pontos possíveis de obter (0+16+4), a 

combinação apenas obteve 16 o que corresponde a um grau de desempenho de 80% 

(16÷20×100%). Isto significa que em atributos cuja reposta pode ser apenas “sim” ou “não” o 

grau de desempenho de uma combinação nesse atributo apenas pode ser de 100% ou 0% 

(cumpre ou não cumpre) enquanto em atributos com várias possibilidades de resposta o grau 

de desempenho varia entre 0 e 100%. Com base nestes graus de desempenho calculados é 

possível atribuir a cada atributo de funcionalidade uma pontuação. A ferramenta faz esta 

atribuição multiplicando o grau de desempenho de cada combinação pela pontuação de cada 

atributo. Os resultados desta etapa para o caso particular aqui apresentado podem ser vistos 

na Tabela 10. 

Tabela 10 – Pontuação Dada aos Atributos de Funcionalidade de Cada Combinação com Base no 
seu Desempenho 

Grupo 
Funcional 

Atributo de Funcionalidade 
Pontuação 

C1 C2 

Picking 

Deve o sistema suportar o processamento de grupos 
de encomendas (um trabalhador processa várias 
encomendas ao mesmo tempo, mas separa-las de 
acordo com o cliente usando um carrinho, por 
exemplo, com vários compartimentos)? 

2,0 2,0 

Como deve a informação ser fornecida aos 
trabalhadores do picking? 

9,0 7,2 

Total  11,0 9,2 

Lotes 

Deve ser possível gerir mais do que um número de 
lote ao mesmo tempo (por exemplo, o número do lote 
do fornecedor e o número do lote interno)? 

0,0 16,0 

Que informações devem ser capturadas e geridas 
para um lote? 

9,0 8,1 

Total  9,0 24,1 

Olhando novamente para o primeiro critério do grupo funcional “Picking” e para a combinação 

C1 podemos concluir que esta apresenta uma pontuação de 2 pontos (2×100%) enquanto a 

combinação C2 no segundo critério do mesmo grupo funcional apresenta uma pontuação de 

7,2 pontos (9*80%). Isto significa que em atributos cuja reposta pode ser apenas “sim” ou “não” 

a pontuação de uma combinação nesse atributo apenas pode corresponder à totalidade da 

pontuação atribuída ao mesmo ou a 0 enquanto em atributos com várias possibilidades de 

resposta a pontuação varia entre 0 e a totalidade da pontuação atribuída a esse atributo. Com 

base nesta pontuação é então possível calcular o grau de desempenho das combinações em 

cada grupo funcional. A ferramenta faz este cálculo dividindo o total de pontos de todos os 

atributos de um grupo funcional pelo total de pontos possíveis para esse grupo. Os resultados 

desta etapa para o caso particular aqui apresentado podem ser vistos na Tabela 11. 

Tabela 11 - Grau de Desempenho das Combinações em Cada Grupo Funcional 

Grupo Funcional 
Grau de Desempenho 

C1 C2 
Picking 100,0% 83,6% 

Lotes 36,0% 96,4% 
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Olhando para a combinação C1, esta conseguiu 11 em 11 pontos possíveis (2+9) no grupo 

funcional “Picking” e por isso o grau de desempenho da mesma neste grupo funcional é 100%. 

No entanto, a mesma combinação apenas conseguiu 9 em 25 pontos possíveis (16+9) no 

grupo funcional “Lotes” e por isso o seu grau de desempenho neste grupo funcional é de 

apenas 36% (9÷25×100). O último passo da avaliação é então calcular o grau de desempenho 

de cada combinação no total dos grupos funcionais. Este cálculo é feito através do quociente 

entre a soma do número de pontos que cada combinação conseguiu em cada grupo funcional 

multiplicado pelo número de pontos atribuído a esse grupo e o número máximo de pontos 

possível de cada grupo funcional multiplicado pelo número de pontos atribuído a esse grupo. 

Relembrar que ao grupo funcional “Picking” foi atribuído um peso de 5 o que corresponde a 16 

pontos enquanto ao grupo funcional “Lotes” foi atribuído um peso de 4 o que corresponde a 9 

pontos. A combinação C1 conseguiu 11 dos 11 pontos possíveis no primeiro grupo funcional e 

9 dos 25 pontos possíveis no segundo grupo funcional. A combinação C2 conseguiu 9,2 dos 11 

pontos possíveis no primeiro grupo funcional e 24,1 dos 25 pontos possíveis no segundo grupo 

funcional. Os resultados desta etapa para o caso particular aqui apresentado podem ser vistos 

na Tabela 12. 

Tabela 12 - Grau de Desempenho Total de Cada Combinação 

Combinação Grau de Desempenho Total 

C1 (
11 × 16 + 9 × 9

11 × 16 + 25 × 9
) ∗ 100 = 64,1% 

C2 (
9,2 × 16 + 24,1 × 9

11 × 16 + 25 × 9
) ∗ 100 = 90,8% 

Olhando para o exemplo podemos concluir que com a combinação C1 não é possível gerir 

mais do que um número de lote ao mesmo tempo (primeiro atributo do grupo funcional “Lote”) 

enquanto com a combinação C2 não é possível fornecer informação aos trabalhadores do 

picking usando Pick-to-Voice (segundo atributo do grupo funcional “Picking”) e não é possível 

capturar e gerir as informações sobre os critérios de qualidade para um lote (segundo atributo 

do grupo funcional “Lote”). No entanto e apesar de falhar em mais atributos, o desempenho 

total da combinação C2 é superior ao da combinação C1 pois os atributos onde esta 

combinação falha tem um peso de 3 (atributo importante) enquanto o atributo onde a 

combinação C1 falha tem um peso de 5 (atributo extremamente importante). 
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4.3. Conclusões 

O desenvolvimento do business case implica um grande conhecimento de como um WMS 

funciona e de como esse funcionamento irá alterar as operações da empresa onde o sistema 

será implementado. Só desta forma é possível identificar os vários benefícios, quantificar as 

poupanças e prever os custos que a implementação de um WMS irá provocar (Hill, 2002). O 

processo de seleção do WMS e respetiva empresa implementadora ocupa geralmente bastante 

tempo e é dispendioso. Nesta dissertação não se optou por desenvolver um método próprio ou 

usar um modelo genérico de apoio à decisão (como o modelo SMART, por exemplo) pois isto 

implicaria ter o desempenho de todas as combinações possíveis nos vários critérios 

disponíveis sendo esta informação impossível de conseguir. A ferramenta usada permite assim 

tornar este processo mais rápido e simples, o que permite às empresas poupar muito tempo e 

dinheiro em comparação com os métodos tradicionais e adquirir uma visão qualificada do 

mercado deste sistema em pouco tempo. Para além disso, os dados utilizados nesta 

ferramenta que são fornecidos por cada empresa implementadora são continuamente 

validados por uma equipa, sendo o banco de dados atualizado anualmente por forma a integrar 

as últimas tendências (Fraunhofer IML, 2015).  
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5. Recolha e Tratamento de Dados 

Este capítulo começa por apresentar a forma como foram obtidos os dados utilizados na 

aplicação das duas etapas da metodologia ao caso da fábrica de Vialonga. De seguida, é 

abordado o tratamento destes dados para cada uma das etapas assim como os pressupostos e 

simplificações assumidos.  

5.1. Recolha de Dados 

Um aspeto em comum entre as duas etapas da metodologia apresentadas é a grande 

necessidade de informação que precisam para poderem ser aplicadas. No caso concreto desta 

dissertação, a obtenção de dados foi feita de diversas formas. Entre estas incluem-se a 

consulta de material interno da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas e a realização de 

questionários e entrevistas semiestruturadas a diversos colaboradores. Na Tabela 13 é 

possível concluir sobre que formas de obtenção de dados foram usadas em cada uma das 

duas etapas cuja metodologia foi aprofundada. 

Tabela 13 - Formas de Obtenção de Dados Usadas em Cada Etapa cuja Metodologia foi 
Aprofundada 

Etapas da Metodologia 

Formas de Obtenção de Dados 

Consulta de Material 
Interno 

Questionários 
Entrevistas 

Semiestruturadas 

Desenvolvimento do 
Business Case    

Seleção do WMS e Empresa 
Implementadora 

   

A consulta de material interno (dados em sistema, estudos feitos pela empresa, entre outros) 

será sempre o primeiro passo para tentar obter os dados necessários mas nos casos em que 

este não existe é necessário proceder à recolha da informação através das outras formas 

referidas. 

De um modo geral, os questionários podem ser preenchidos pelos participantes, administrados 

em grupo (neste caso o investigador deve considerar se os elementos do grupo vão afetar as 

respostas uns dos outros e o nível de concentração) ou perguntados de forma estruturada por 

um entrevistador. Uma vantagem deste último método é que o entrevistador pode ajudar se 

houver alguma dúvida por parte dos entrevistados mas a sua possível parcialidade não deve 

ser ignorada pois pode influenciar as respostas dadas. O processo de desenvolver um 

questionário passa por escolher as perguntas a serem feitas o que envolve traduzir ideias 

abstratas em questões concretas que serão mensuráveis. Estas questões podem ser fechadas 

(podem ser respondidas utilizando uma só palavra como um “sim” ou não” ou pequenas 

frases), abertas (exigem mais atenção e mais do que uma palavra como resposta), de escolha 

fixa (as questões colocadas são acompanhados por uma série de respostas e cada 

entrevistado deve indicar qual a que melhor se aplica a eles), e de escala de Likert (os 

participantes recebem uma escala de opções, por exemplo, discordo fortemente, discordo, 
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indeciso, concordo e concordo fortemente e devem classificar a pergunta usando um valor da 

escala).  

As entrevistas são utilizadas para tentar perceber de forma mais aprofundada o que se está a 

estudar através da compreensão das opiniões, sentimentos e experiências das pessoas 

envolvidas no estudo. As entrevistas podem ser classificadas como sendo estruturadas, 

semiestruturadas ou não estruturadas. No primeiro caso, o entrevistador pergunta aos 

entrevistados as mesmas questões da mesma forma e a estrutura da entrevista deve estar 

bem definida. Como esta estrutura é pouco flexível, o fenómeno sob investigação pode não ser 

explorado tão profundamente como seria de esperar. As perguntas podem ser formuladas de 

modo a que uma gama limitada de respostas possam ser dadas (por exemplo, "você avalia os 

nossos serviços como muito bom, bom ou mau?") mas nestes casos a entrevista afasta-se do 

seu verdadeiro propósito que é o de perceber o que está por detrás de cada assunto estudado. 

As entrevistas semiestruturadas (também chamadas de entrevistas focalizadas) são 

constituídas por uma série de perguntas abertas baseadas nos tópicos que o investigador 

pretende cobrir. A natureza das perguntas permite ao entrevistador e ao entrevistado discutir 

alguns tópicos com mais detalhe e dá ao investigador a liberdade para levar o entrevistado a 

seguir uma nova linha de investigação introduzida por aquilo que vai dizendo durante 

entrevista. As entrevistas não estruturadas (ou entrevistas “em profundidade”) têm muito pouca 

estrutura e o entrevistador pode ter apenas como objetivo discutir um número limitado de 

temas, muitas vezes apenas um ou dois. O entrevistador muitas vezes enquadrar as perguntas 

da entrevista com base na resposta anterior do entrevistado o que permite cobrir os temas com 

grande detalhe sem que haja uma estrutura ou um plano preconcebido de como os temas vão 

ser abordados (Flick, 2009).  

As especificações dos questionários e entrevistas usados em cada etapa da metodologia são 

especificados nas restantes secções deste capítulo.  

5.2. Desenvolvimento do Business Case 

A etapa da metodologia proposta desenvolvida para o desenvolvimento do business case 

começa com a aprendizagem das capacidades do WMS. Nesta dissertação, este 

conhecimento foi obtido através da revisão da bibliografia realizada. Foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas a alguns dos funcionários da fábrica de Vialonga que permitiram 

perceber em que medida as tarefas que estes realizam diariamente serão afetadas após a 

implementação do WMS e identificar as oportunidades de melhoria que a SCC pode esperar 

com a aquisição deste sistema pois como já foi referido, nem todos os benefícios identificados 

na secção 4.1.2. serão uma realidade para todas as empresas que passem a utilizar um WMS. 

Na Figura 15 estão representados os benefícios que se aplicam ao caso da fábrica de 

Vialonga, estando estes divididos em quantitativos e qualitativos. Esta figura permite-nos 

concluir que 9 dos 29 benefícios identificados na secção 4.1.2. não se aplicam ao caso de 

estudo desta dissertação, estando a explicação dos motivos que levaram a esta conclusão 

representados a seguir à Figura 15. 
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Figura 15 – Benefícios Resultantes da Implementação de um WMS para o Caso da Fábrica de 
Vialonga 

Como é possível concluir pela descrição dos processos feita no Capítulo 2, atualmente não é 

usado nenhum sistema de gestão de armazém na fábrica de Vialonga pelo que não se espera 

que a implementação deste tipo de sistemas traga uma melhoria da moral e respetiva redução 

da rotatividade dos trabalhadores desta fábrica uma vez que estes não têm que lidar com um 

sistema antiquado e pouco prático. A inexistência de um sistema antigo que será substituído 

leva a que não seja esperada uma redução do suporte técnico (antes pelo contrário) e uma 

eliminação do equipamento antigo uma vez que se espera que o hardware atual possa 

continuar a ser utilizado após a implementação do WMS. A descrição dos processos permitiu 

também concluir que atualmente nos armazéns de PA da fábrica de Vialonga a maioria da 

informação é já integrada em sistema pelos trabalhadores recorrendo aos PDTs (através da 

etiqueta das paletes) não sendo necessário por isso a introdução manual da informação. Por 

este motivo, não é de esperar que a aquisição de um WMS traga uma diminuição dos erros 

que ocorrem durante a integração da informação. Os acidentes são raros na fábrica de 

Vialonga sendo que no ano de 2014 foram inexistentes. Isto permite-nos concluir que a 

implementação deste tipo de sistemas não irá trazer uma redução do número de acidentes. No 

que toca à categoria dos benefícios relacionados com o espaço, as entrevistas feitas 

permitiram concluir que os cerca de 16 050 m
2
 de área de armazenamento dos armazéns de 

PA da fábrica de Vialonga são suficientes para suportar os níveis de inventário atuais e futuros 

resultantes do crescimento do negócio. No entanto, o WMS irá permitir uma melhor utilização 

deste espaço de armazenamento, através de uma melhor consolidação do inventário e gestão 

do espaço disponível. Esta melhoria irá fazer com que o armazenamento dos produtos da 

fábrica de Vialonga em armazéns externos (como os armazéns da DLS no Carregado e em 

Canelas) possa ser diminuído. No entanto, é difícil quantificar esta diminuição pelo que este 

benefício se encontra classificado como qualitativo na Figura 15, ao contrário da classificação 

feita na Figura 13. O espaço dedicado para guardar o equipamento utilizado (empilhadores) 

nas operações dos armazéns de PA situa-se numa zona específica e por isso, mesmo que a 

Quantitativo 

•Aumento da Produtividade da Mão-de-
Obra 

•Eliminação de Equipamento 

•Eliminação do Custo de Manutenção do 
Equipamento 

•Aumento da Precisão do Inventário 

•Redução do Nível de Inventário 

•Redução dos Carrying Costs 

•Redução das Contagens de Inventário 

•Redução do Inventário Perdido 

•Melhoria na Precisão da Expedição 

•Redução das Devoluções 

Qualitativo 

•Redução da Formação 

•Melhoria na Utilização do Espaço 

•Redução do Produto Danificado 

•Redução do Número de Expedições 

•Aumento da Satisfação do Cliente 

•Aumento das Vendas 

•Aumento dos Serviços de Valor 
Acrescentado 

•Aumento da Visibilidade das 
Encomendas 

•Redução do Uso do Papel 

•Relatórios Gerados pelo WMS 
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aquisição do WMS traga uma diminuição do número de equipamentos e consequente redução 

do espaço necessário para os guardar, esta não se iria manifestar num aumento do espaço 

para armazenar produto não constituindo assim um benefício. A implementação de um WMS 

irá permitir melhorar a precisão das expedições e consequentemente reduzir o número de 

encomendas que têm que ser reenviadas. Por outro lado, o WMS não terá influência no 

planeamento e agendamento das encomendas e por isso não irá levar a uma melhor 

agregação das cargas. Por estes motivos podemos considerar que a redução do número de 

expedições que se espera que a aquisição de um sistema de gestão de armazém traga à 

fábrica de Vialonga se deve à redução do número de devoluções. O custo associado com estas 

expedições faz parte do custo que as devoluções têm para a fábrica e por isso será referido no 

cálculo das poupanças obtidas com a redução destas devoluções. Atualmente, a SCC não 

paga taxas à transportadora (XPO Logistics) devido a atrasos que ocorrem nas cargas e 

descargas assim como não paga penalizações aos clientes pelas encomendas incorretas que 

estes recebem pelo que a aquisição do sistema referido não irá levar a uma redução das 

mesmas.  

É importante referir que a redução do uso de papel tinha sido identificada na secção 4.1.2. 

como sendo um benefício quantitativo. No entanto, a SCC não tem atualmente dados que 

permitam quantificar a poupança resultante desta redução (custo por folha impressa) e não 

existe um conhecimento exato do número de papéis que serão poupados após a 

implementação do WMS. Este benefício não deixa de ser aplicável ao caso da fábrica de 

Vialonga (por exemplo a folha criada manualmente todas as semanas na qual se encontra a 

informação relativa à localização e validade de todas as SKUs existentes em armazém irão 

deixar de ser usadas), tendo apenas passado para a categoria dos benefícios qualitativos. 

Depois de identificados e classificados os benefícios é necessário quantificar as poupanças 

(benefícios quantitativos). Os dados necessários para esta quantificação relativos à fábrica de 

Vialonga são tratados de seguida, estando divididos pelas categorias de benefícios das quais 

fazem parte e tendo sido obtidos através de dados guardados em sistema e estudos feitos pela 

empresa. É importante referir que devido a motivos de confidencialidade, os dados 

apresentados não correspondem à realidade tendo sido obtidos através da multiplicação dos 

dados reais com um fator comum.  

Mão-de-Obra 

No ano de 2014 foram expedidas da fábrica de Vialonga 23 213 912 unidades de venda. Na 

expedição destas unidades estão envolvidos vários colaboradores de várias áreas (vendas, 

serviço ao cliente, armazém e distribuição, entre outras). No entanto, a implementação de um 

WMS nos armazéns de PA desta fábrica irá alterar de forma mais significativa as tarefas dos 

condutores de empilhador (mão-de-obra direta) e irá eliminar várias tarefas realizadas por 

outros trabalhadores como os team leaders (mão-de-obra indireta) e os controladores (mão-de-

obra direta). Dos restantes trabalhadores cujas atividades também serão afetadas pelo WMS, 

fazem parte, entre outros, os faturadores e os trabalhadores do serviço ao cliente mas as 
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melhorias que a implementação do WMS irá trazer às tarefas realizadas por estes são 

consideradas qualitativas e incluem, por exemplo, o aumento da visibilidade das encomendas 

que torna possível saber de forma instantânea o estado de cada encomenda. Na Tabela 14 é 

possível observar o número de horas trabalhadas pelos colaboradores considerados nesta 

análise quantitativa no ano de 2014.   

Tabela 14 – Dados sobre a Mão-de-Obra Relativos ao Ano 2014 

Função 
Horas 

Pagas (h) 
Número de 

Trabalhadores (FTE) 
Custo Total (€) 

Custo por 
Trabalhador (€/FTE) 

Condutor de 
Empilhador 

101 160 44,2 1 479 399  33 460  

Team Leader 
& Controlador  

37 411 16,4 570 444  34 887  

Os team leaders e os controladores encontram-se agrupados pois são classificados pela SCC 

como pertencendo à mesma classe profissional tendo por isso os mesmo custos associados. É 

também importante referir que durante um ano um trabalhador a tempo inteiro trabalha 2 288 

horas. Por este motivo, durante 2014, os condutores de empilhador correspondiam a 44,2 (101 

160/2 288) FTEs e tanto os team leaders como os controladores correspondiam a 16,4 (37 

411/2 288) FTEs cada. Os custos totais apresentados na Tabela 14 incluem custos 

relacionados não só com o salário dos trabalhadores como com os prémios e horas 

extraordinárias pagas aos mesmos. 

O conjunto de atividades que se espera deixarem de ser realizadas após a implementação do 

WMS está descrito na Tabela 15.  

Tabela 15 – Dados sobre o Conjunto de Atividades que Deixarão de ser Realizadas Após a 
Implementação do WMS Relativos ao Ano de 2014 

 
Descrição Atividades 

Tempo Despendido por Função (h) 

Team Leader Controlador Total 

FIFO, Controlo de Qualidade 343,2 45,8 389,0 

Reclamações dos Clientes 68,6 22,9 91,5 

Registo & Resolução de Documentos de Cargas/Vendas 68,6 22,9 91,5 

Movimentos Internos & Espaços de Produção 114,4 114,4 228,8 

Total 594,9 205,9 800,8 

É possível observar que os trabalhadores envolvidos nestas tarefas dedicaram cerca de 800,8 

horas de trabalho no ano de 2014 a estas atividades. 

Equipamento 

Nas operações dos armazéns de PA da fábrica de Vialonga são utilizados 17 empilhadores 

elétricos alugados. Os dados relacionados com estes equipamentos relativos ao ano de 2014 

estão representados na Tabela 16.  
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Tabela 16 - Dados sobre Empilhadores Elétricos Relativos ao Ano 2014 

Custo Custo Total (€) 
Custo por 

Equipamento (€/#) 

Aluguer 205 504 12 088 

Manutenção 34 251 2 015 

Inventário 

A contagem de inventário realizada no fim do ano de 2014 nos armazéns de PA da fábrica de 

Vialonga revelou que o valor do inventário que existe na realidade no espaço de armazenagem 

difere do valor existente em sistema em cerca de 47 590€, como é possível observar na Tabela 

17.  

Tabela 17 - Dados sobre o Inventário Relativos ao Ano 2014 

Inventário 
Sistema (€) Real (€) Diferença (€) Precisão (%) 

2 379 485 2 331 895 47 590 98 

A precisão do inventário é calculada pela fábrica através da seguinte expressão: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡á𝑟𝑖𝑜 = (1 −
|𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 − 𝑅𝑒𝑎𝑙|

𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
) × 100 % (21) 

Na expressão podem ser usadas quantidades (número de unidades de venda, por exemplo) ou 

valores monetários (euros, por exemplo). Desta forma, a precisão do inventário de produto 

acabado na fábrica de Vialonga foi de 98%. Dos valores monetários referidos na Tabela 17, 

30% são considerados como sendo carrying costs. O valor do inventário perdido (por questões 

de validade) nos armazéns de PA no ano de 2014 foi de cerca de 137 500€. 

Outra informação relativa aos inventários que e necessário referir é o número de vezes que 

estes são contados. Como já foi referido, existem dois inventários anuais na fábrica de 

Vialonga que são uma exigência da Heineken. Por este motivo, a implementação do WMS 

apenas irá eliminar os inventários bimestrais feitos para controlo interno que ocuparam, no ano 

de 2014, cerca de 205,9 horas dos team leaders e 68,6 dos controladores para serem 

realizados (num total de 274,6 horas).  

Transporte 

Como já foi referido anteriormente nesta secção, a redução do número de expedições que a 

fábrica de Vialonga espera conseguir com a aquisição de um WMS deve-se à redução do 

número de devoluções. No Capítulo 2 foi indicado que no ano de 2014 foram devolvidas pelos 

clientes 1,04% das unidades de venda que saíram da fábrica de Vialonga. Dos motivos que 

deram origem a essas devoluções e que vão ser eliminados pela implementação do WMS 

fazem parte os produtos entregues com validade curta, os casos em que as quantidades 

entregues diferem das acordadas com os clientes, os produtos entregues com paletização 

indevida, os erros ocorridos devido a falhas na conferência das cargas e a entrega de 

mercadoria trocada. No custo associado com estas devoluções estão incluídos os custos de 

transporte associados, entre outros.  
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Serviço ao Cliente 

Na Tabela 18 é possível observar as receitas e os custos associados com as quantidades 

devolvidas no ano de 2014 à fábrica de Vialonga. 

Tabela 18 - Dados sobre as Devoluções Relativos ao Ano 2014 

Motivo da Devolução Valor (€) Custo (€) 

Diferença de Quantidades 5 572  416  

Mercadoria Trocada 81  6 

Erro de Conferência 692 52 

Paletização Indevida 12 472 931 

Produto Entregue c/ Validade Curta 108 501 8 100 

Total 127 318 9 504 

Na Tabela 18, o valor (€) refere-se às receitas geradas com a venda das quantidades 

devolvidas e o custo refere-se ao dinheiro gasto pela SCC para recolher e processar as 

unidades devolvidas e reenviar as encomendas corretamente isto porque, na maioria dos 

casos, as devoluções que surgem pelos motivos indicados na Tabela 18 originam uma nova 

encomenda por parte dos clientes por forma a receberem o pedido corretamente.  

Depois de obtidos os valores que irão ser usados na quantificação das poupanças foram 

obtidos os dados necessários para determinar os custos que a SCC espera incorrer com a 

aquisição de um WMS. Através de orçamentos pedidos a três empresas implementadoras, foi 

obtido um valor aproximado de 495 000€ como custo geral do projeto que inclui várias das 

categorias identificadas na Tabela 4 entre as quais Software & Hardware, Integração do 

Sistema, Assistência da Empresa Implementadora e Modificações no Host System. No entanto, 

3 das 7 categorias identificadas, os Custos Corporativos Internos, a Contingência & Outros 

Custos e a Manutenção Anual, não foram contempladas nestes orçamentos e por este motivo o 

seu custo deve ser estimado recorrendo às percentagens estabelecidas na Tabela 4. O 

resultado desta estimativa assim como o cálculo das poupanças e os passos seguintes da 

metodologia proposta para o desenvolvimento do business case serão analisados no capítulo 

seguinte uma vez que resultam da aplicação dos dados obtidos nesta secção. 

5.3. Seleção do WMS e Empresa Implementadora 

A etapa da metodologia proposta desenvolvida para a seleção do sistema e da respetiva 

empresa implementadora começa com a definição dos atributos K.O. de entre um conjunto de 

54 escolhas possíveis. Para conseguir esta definição para o caso da SCC, foi criado um 

questionário com questões de escolha fixa que foi respondido pelo responsável da área de 

Warehouse & Distribution por ser esta a área mais afetada pelo WMS. O questionário 

desenvolvido foi baseado nas perguntas feitas nesta etapa pela ferramenta do Fraunhofer 

Institute for Material Flow and Logistics que são acompanhadas com explicações de alguns 

conceitos. No entanto, no questionário foram acrescentadas informações a estas explicações 

por se considerar que algumas das perguntas podiam levantar dúvidas ao entrevistando. Como 
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resultado das respostas a este questionário foram definidos 27 atributos K.O. para o caso da 

implementação de um WMS nos armazéns de PA da fábrica de Vialonga o que corresponde a 

metade dos atributos disponíveis. No Anexo 2 é possível observar quais os atributos K.O. que 

se aplicam ao caso de estudo. O passo seguinte da metodologia passa por ponderar os 

atributos de funcionalidade. Das cinco categorias das quais estes atributos podem fazer parte, 

apenas quatro estão disponíveis para serem utilizadas na ponderação dos atributos referidos 

devido à versão da ferramenta usada. A categoria Funções Adicionais fica fora da análise mas 

os atributos de funcionalidade que dela fazem parte podem ser consultados e usados pelas 

empresas para perceberem que outros critérios poderiam ser usados na avaliação das 

combinações. Das quatro categorias utilizadas nesta dissertação fazem parte 19 grupos 

funcionais (cerca de 53% do total de grupos funcionais referidos na secção 4.2.2.) que se 

subdividem em 311 atributos de funcionalidade (cerca de 49% do total de 633 atributos de 

funcionalidade representados na Figura 14). A ponderação destes atributos passa por atribuir 

um peso entre 0 a 5 a cada um dos 19 grupos funcionais, respetivos atributos de 

funcionalidade e possíveis respostas. No caso da implementação de um WMS na fábrica de 

Vialonga, estes pesos foram atribuídos na grande maioria pelo responsável da área de 

Warehouse & Distribution uma vez que a maioria das perguntas incide sobre qual o 

funcionamento desejado dos processos feitos em armazém após a implementação do WMS 

mas também pela responsável da área de Customer Service no que toca aos atributos 

relacionados com o processamento e libertação das encomendas. Para esta atribuição foram 

conduzidas entrevistas semiestruturadas por forma a obter não só uma resposta por parte dos 

intervenientes mas também para fomentar o debate sobre qual os atributos que devem ser 

considerados mais importantes na escolha de um WMS e respetiva empresa implementadora. 

Estas entrevistas tiveram como base as perguntas e respetivas respostas feitas pela 

ferramenta do FIMFL nesta etapa mas, em concordância com o que foi feito na definição dos 

atributos K.O., também aqui foram acrescentadas definições que pudessem ajudar a esclarecer 

certas dúvidas que surgissem. Os resultados da ponderação dos grupos funcionais, respetivos 

atributos de funcionalidade e possíveis respostas para o caso da fábrica de Vialonga 

encontram-se no Anexo 3. De referir que neste anexo só foram inseridos os atributos de 

funcionalidade e as respostas aos quais foi atribuído um peso diferente de 0 pois são estes que 

vão ser tidos em conta na avaliação das combinações. O número de atributos de 

funcionalidade de cada grupo funcional cujo peso atribuído é diferente de 0 encontra-se entre 

parêntesis no Anexo 3 juntamente com o número total de atributos de funcionalidade que 

constituem cada grupo funcional. Por exemplo, no primeiro grupo funcional que surge no Anexo 

3 “Perfil e Produtos da Empresa” foram atribuídos pesos diferentes de 0 a três dos seis 

atributos de funcionalidade que constituem este grupo.  

O passo seguinte desta etapa da metodologia proposta é a avaliação das combinações que 

satisfazem os atributos K.O. com base nos pesos atribuídos. No entanto, por se tratar da 

aplicação dos dados obtidos nesta secção, o resultado desta avaliação apenas será analisado 

no capítulo seguinte. 
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6. Análise de Resultados 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os principais resultados obtidos através da 

aplicação dos dados referidos no Capítulo 5 a cada uma das duas etapas da metodologia 

proposta no Capítulo 4. Estes resultados encontram-se assim divididos entre as etapas 

referidas começando este capítulo por analisar os resultados obtidos para a etapa referente ao 

desenvolvimento do business case seguindo-se a análise dos resultados obtidos para a etapa 

referente à seleção do WMS e respetiva empresa implementadora. 

6.1. Desenvolvimento do Business Case 

Nesta secção são apresentados os resultados conseguidos através da aplicação dos dados 

obtidos na secção 5.2. aos passos da etapa da metodologia proposta para o desenvolvimento 

do business case. Os resultados apresentados compreendem a estimativa das poupanças, a 

determinação dos custos, a justificação económica e a análise de sensibilidade. Esta aplicação 

é feita considerando 3 cenários distintos, seguindo-se a apresentação destes cenários. 

6.1.1. Cenários Analisados 

A diferença entre os cenários analisados reside nas percentagens atribuídas ao aumento de 

produtividade da mão-de-obra direta, à precisão do inventário após a implementação de um 

WMS e aos custos corporativos internos, contingência e manutenção pois olhando para as 

expressões definidas para os cálculos das poupanças que se aplicam ao caso da fábrica de 

Vialonga e olhando para as três categorias de custos que não estão incluídas nos orçamentos 

conseguidos, são estes os dados variáveis. O primeiro cenário apresentado é o cenário menos 

favorável pois é aquele que apresenta os custos mais elevados e as poupanças mais baixas; o 

segundo cenário apresenta custos e poupanças com valores intermédios e o último cenário 

analisado é o mais favorável pois apresenta os custos mais baixos e as poupanças mais 

elevadas. As diferenças entre os três cenários encontram-se representadas na Tabela 19. 

Tabela 19 - Diferenças Entre os Três Cenários Analisados 

Dados Variáveis  Cenários 

Menos Favorável Intermédio Mais Favorável 

Aumento da Produtividade 

da Mão-de-Obra Direta 
10% 15% 20% 

Precisão do Inventário 99% 99,495% 99,99% 

Custos Corporativos Internos 10% 7,5% 5% 

Contingência & Outros 
Custos 

15% 10% 5% 

Manutenção Anual 20% 17,5% 15% 

É possível verificar que os valores atribuídos ao aumento da produtividade da mão-de-obra 

direta e da precisão do inventário estão de acordo com os valores indicados na secção 4.1.4. e 

que os valores atribuídos às categorias de custos estão de acordo com os representados na 

Tabela 4. Antes de os resultados obtidos serem apresentados em cada cenário é importante 
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definir certos dados gerais que são iguais para os três cenários. Estes dados estão 

representados na Tabela 20 e incluem o aumento médio do custo com os trabalhadores, o 

crescimento anual do negócio, o horizonte temporal e a taxa de retorno considerados.  

Tabela 20 - Dados Gerais Utilizados nos Três Cenários 

Aspetos Gerais Valor 

Aumento Anual do Custo por FTE  1% 

Crescimento Anual do Negócio 3% 

Horizonte Temporal, n 5 Anos 

Taxa de Retorno, i 10,2% 

Os dois primeiros dados foram identificados na secção 4.1.6. como sendo os critérios que irão 

influenciar a forma como as poupanças recorrentes irão variar ao longo do horizonte temporal 

que se estabeleceu como 5 anos por ser o valor mais frequentemente utilizado. Estes 5 anos 

correspondem ao período entre 2016 e 2020 uma vez que o WMS só irá começar a ser 

utilizado nos armazéns de PA da fábrica de Vialonga no fim de 2015. A taxa de retorno exigida 

pela SCC aos projetos é de 10,2% sendo este o valor utilizado. 

6.1.2. Estimar as Poupanças 

Dos cerca de dez benefícios quantitativos definidos na Figura 15 como sendo aplicáveis ao 

caso da implementação de um WMS aos armazéns de PA da fábrica de Vialonga fazem parte 

o aumento da produtividade da mão-de-obra, a eliminação de equipamento e respetivo custo 

de manutenção, o aumento da precisão do inventário, a redução do nível de inventário e 

respetivos carrying costs, a redução das contagens de inventário, a redução do inventário 

perdido, a melhoria na precisão da expedição e a consequente redução das devoluções. O 

aumento da precisão do inventário e a melhoria na precisão da expedição são benefícios que 

se manifestam em poupanças específicas. O aumento da precisão do inventário gera 

poupanças associadas com a redução do nível de inventário e respetivos carrying costs e a 

melhoria na precisão da expedição gera poupanças com a redução do número de devoluções. 

Assim sendo, é necessário estimar as poupanças para oito dos dez benefícios quantitativos 

identificados na Figura 15, sendo que desses cinco são variáveis dependendo do cenário 

considerado como é o caso do aumento da produtividade da mão-de-obra (depende do 

aumento da produtividade da mão de obra direta considerado), a eliminação de equipamento e 

respetivo custo de manutenção (dependem do número de FTEs associados à melhoria de 

produtividade), a redução do nível de inventário e respetivos carrying costs (dependem da 

precisão do inventário após a implementação de um WMS considerada). Nesta dissertação 

optou-se por seguir o indicado na secção 4.1.6. e considerar o valor das poupanças no 1º ano 

como sendo metade do valor da poupança calculada para esse ano por se considerar que no 

ano inicial a empresa ainda se estará a habituar ao uso do WMS. De seguida são 

apresentados os resultados obtidos para os cálculos destas oito poupanças sendo que a 

explicação associada é apenas feita recorrendo a alguns dos valores para não tornar esta 

etapa muito repetitiva. No entanto, o raciocínio usado nesta explicação pode ser alargado a 

qualquer dos cenários considerados. É ainda importante referir que os valores apresentados 
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estão arredondados e que por este motivo se o leitor tentar reproduzir os cálculos feitos pode 

obter inconsistências com os resultados apresentados pois estes foram calculados recorrendo 

aos valores exatos.  

Aumento da Produtividade da Mão-de-Obra 

O cálculo das poupanças relacionadas com o aumento da produtividade da mão-de-obra tem 

que ser dividido em duas situações distintas. No caso dos condutores de empilhador, a 

implementação de um WMS nos armazéns de PA da fábrica de Vialonga irá alterar de forma 

significativa as tarefas realizadas pelos mesmos, tornando-as mais eficientes o que resulta num 

aumento de produtividade. Olhando para as expressões desenvolvidas na secção 4.1.4., o 

primeiro passo para quantificar a poupança relacionada com este aumento de produtividade 

passa por calcular a produtividade atual destes trabalhadores. No capítulo 5 foi estabelecido 

que em 2014 foram necessários 44,2 FTEs no que toca aos condutores de empilhador para 

expedir 23 213 912 unidades de venda o que resulta numa produtividade de cerca de 525 042 

unidades de venda por FTE. Dependendo do cenários considerado esta produtividade pode vir 

a aumentar 10, 15 ou 20% o que irá resultar em 577 546, 603 798 e 630 050 unidades de 

venda por FTE, respetivamente. Estes resultados são obtidos recorrendo à expressão (2). 

Assumindo um crescimento de negócio de 3%, é possível calcular as unidades de venda que a 

fábrica de Vialonga espera expedir em cada um dos períodos pertencentes ao horizonte 

temporal considerado. Espera-se que esta fábrica consiga uma expedição de 23 910 329 

(23213912x1,03) unidades de venda no ano de 2015, 24 627 639 (23910329x1,03) no ano de 

2016 e assim sucessivamente. Este aumento irá traduzir-se num acréscimo do número de 

FTEs que depende da produtividade dos condutores de empilhador. Assim sendo, se o WMS 

não fosse implementado a produtividade iria manter-se nas 525 042 unidades de venda por 

FTE o que significa que para o ano de 2016 seriam necessários 46,9 FTEs (24627639/525042) 

no que toca aos condutores de empilhador para expedir 24 627 639 unidades de venda. Se o 

WMS for implementado e isto resultar num aumento de produtividade da mão-de-obra direta de 

10% (cenário menos favorável) então no mesmo ano já só serão necessário 42,6 FTEs 

(24627639/577546). Na Tabela 21 encontram-se representados o número de unidades de 

venda, o custo por FTE e o número de FTEs esperados em cada um dos três cenários 

considerados para cada um dos períodos pertencentes ao horizonte temporal de 5 anos.  

Tabela 21 - Número de Unidades de Venda, Custo por FTE e Número de FTEs Esperados para Cada 
Cenário Considerado 

Dados 
Horizonte Temporal 

2016 2017 2018 2019 2020 

Unidades de Venda (#) 24 627 639 25 366 468 26 127 462 26 911 286 27 718 625 

Custo por FTE (€/FTE) 34 133 34 474 34 819 35 167 35 519 

FTEs (Pré-WMS) 46,9 48,3 49,8 51,3 52,8 

FTEs (Menos Favorável) 42,6 43,9 45,2 46,6 48,0 

FTEs (Intermédio) 40,8 42,0 43,3 44,6 45,9 

FTEs (Mais Favorável) 39,1 40,3 41,5 42,7 44,0 
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É importante referir que o custo por FTE foi obtido recorrendo ao aumento anual de 1%. Em 

2014 este custo era de 33 460 para os condutores de empilhador, tendo passado para 33 795 

(33460x1,01) em 2015, 34 133 (33795x1,01) em 2016 e assim sucessivamente. A comparação 

entre o número de FTEs necessários para expedir as unidades de venda em cada um dos 

períodos se a implementação do WMS não ocorresse e o mesmo número considerando os três 

cenários distintos permite calcular as poupanças obtidas. No ano de 2016, por exemplo, se o 

WMS não fosse adquirido seriam necessários 46,9 FTEs. Com a aquisição do WMS esse 

número poderia ser reduzido para 42,6 (cenário menos favorável), 40,8 (cenário intermédio) e 

39,1 (cenário mais favorável). Com foi estabelecido na expressão (3), o número de FTEs que 

podem ser reduzidos ou que ficam disponíveis para suportar um aumento do volume de 

negócio é igual à diferença entre o número de FTEs necessários para manusear o número de 

transações sem a implementação do WMS e o número de FTEs necessários para suportar 

esse mesmo número após a implementação do sistema. A poupança resultante é então obtida 

multiplicando esta diferença pelo custo por FTE. Na Tabela 22 encontram-se representados os 

valores das poupanças para cada um dos cenários considerados. No ano de 2016, por 

exemplo, se considerarmos o caso menos favorável, a poupança é obtida multiplicando 34 133 

€/FTE por 4,3 FTEs (46,9-42,6) e dividindo este valor por 2 (considera-se o valor das 

poupanças no 1º ano como sendo metade do valor esperado). No ano de 2017 e considerando 

o mesmo cenário, a poupança é obtida multiplicando 34 474 €/FTE por 4,4 FTEs (48,3-43,9) 

sendo que neste caso já não se divide por 2. 

Tabela 22 – Poupanças Resultantes do Aumento da Produtividade da Mão-de-Obra Direta para 
Cada Cenário Considerado 

Poupança (€) 
Horizonte Temporal 

2016 2017 2018 2019 2020 

Menos Favorável  72 775 151 415 157 517 163 865 170 469 

Intermédio 104 416 217 247 226 002 235 110 244 585 

Mais Favorável 133 420 277 594 288 781 300 419 312 526 

No caso dos team leaders e dos controladores, a implementação de um WMS nos armazéns 

de PA da fábrica de Vialonga irá eliminar várias tarefas realizadas pelos mesmo. A poupança 

resultante desta eliminação não varia de cenário para cenário pois não está dependente de 

nenhum dos fatores que variam entre os mesmos. Se considerarmos que em 2014 estes 

trabalhadores despendiam 800,8 horas com estas atividades e considerando o crescimento do 

negócio de 3% e o aumento do custo por FTE de 1%, obtemos os valores representados na 

Tabela 23. Em 2016, por exemplo, o número de horas despendidas nas tarefas eliminadas será 

de 849,6 (800,8x(1,03)
2
) e o custo por FTE será de 35 589 (34887x(1,01)

2
). 

Tabela 23 – Tempo Despendido nas Tarefas Eliminadas e Custo por FTE  

Dados 
Horizonte Temporal 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tempo Despendido nas Tarefas Eliminadas (h) 849,6 875,1 901,3 928,3 956,2 

Custo por FTE (€/FTE) 35 589 35 945 36 304 36 667 37 034 
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Dividindo o número de horas despendidas por 2 288 horas (período anual de trabalho de um 

trabalhador a tempo inteiro), obtemos o número de FTEs que podem ser reduzidos ou que 

ficam disponíveis para suportar um aumento do volume de negócio. O produto deste número 

pelo custo por FTE resulta nas poupanças associadas. Estas encontram-se representadas na 

Tabela 24. 

Tabela 24 – Poupança Resultante da Eliminação de Tarefas 

Horizonte Temporal 2016 2017 2018 2019 2020 

Poupança (€) 6 607 13 747 14 301 14 878 15 477 

No ano de 2016, a poupança de 6 607€ é calculada através do quociente entre 849,6 e 2 288 e 

da multiplicação deste valor por 35 589 euros por FTE seguindo-se a divisão por 2. 

 Eliminação de Equipamento  

Nos armazéns de PA da fábrica de Vialonga quem conduz o equipamento são os condutores 

de empilhador. Por este motivo, a eliminação do equipamento alugado está dependente do 

número destes FTEs que se consegue reduzir/evitar contratar. Olhando para a Tabela 21 e 

comparando o número de FTEs no cenário sem a implementação de um WMS com o cenário 

menos favorável, temos que a diferença entre eles é de 2,1 no primeiro ano (na verdade são 

4,3 mas no primeiro ano considera-se que só se conseguem reduzir/evitar contratar metade 

dos trabalhadores), 4,4 no ano de 2017, 4,5 no ano de 2018, 4,7 no ano de 2019 e 4,8 no ano 

de 2020. Em número absoluto de trabalhadores isto representa 2 no primeiro ano e 4 nos 

seguintes pois a redução de um trabalhador num valor menor que a unidade não é possível. 

Assim sendo, como existem três turnos nos armazéns de PA referidos, no primeiro ano apenas 

se consegue reduzir/evitar contratar um trabalhador em dois dos turnos. Por este motivo 

considera-se que em 2016 no cenário menos favorável a SCC não consegue reduzir o número 

de empilhadores necessários. A partir de 2017 já é possível reduzir um trabalhador em dois 

dos turnos e dois trabalhadores no restante turno. Por este motivo considera-se que entre 2017 

e 2020 a fábrica de Vialonga irá conseguir alugar menos um empilhador do que seria 

necessário caso não implementa-se o WMS. Este raciocínio pode ser estendido aos restantes 

cenários e os resultados obtidos encontram-se representados na Tabela 25. 

Tabela 25 – Número de Equipamentos Reduzidos para Cada Cenário Considerado 

Número de Equipamentos Reduzidos (#) 
Horizonte Temporal 

2016 2017 2018 2019 2020 

Menos Favorável 0 1 1 1 1 

Intermédio 1 2 2 2 2 

Mais Favorável 1 2 2 2 2 

A poupança resultante é obtida multiplicado os resultados da Tabela 25 pelo custo de aluguer 

por equipamento (12 088€) e está representada na Tabela 26. De referir que por se tratar de 

um custo de aluguer e não da revenda do equipamento, esta poupança é considerada 

recorrente. 
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Tabela 26 – Poupança Resultante da Eliminação do Equipamento para Cada Cenário Considerado 

Poupança (€) 
Horizonte Temporal 

2016 2017 2018 2019 2020 

Menos Favorável  0 12 088 12 088 12 088 12 088 

Intermédio 12 088 24 177 24 177 24 177 24 177 

Mais Favorável 12 088 24 177 24 177 24 177 24 177 

Eliminação do Custo de Manutenção do Equipamento 

A poupança resultante é obtida multiplicado os resultados da Tabela 25 pelo custo de 

manutenção por equipamento (2 015€) e está representada na Tabela 27.  

Tabela 27 - Poupança Resultante da Eliminação do Custos de Manutenção do Equipamento para 
Cada Cenário Considerado 

Poupança (€) 
Horizonte Temporal 

2016 2017 2018 2019 2020 

Menos Favorável  0 2 015 2 015 2 015 2 015 

Intermédio 2 015 4 029 4 029 4 029 4 029 

Mais Favorável 2 015 4 029 4 029 4 029 4 029 

De referir que tanto o custo de aluguer como o custo de manutenção por equipamento são 

considerados fixos pela SCC pelo que não é necessário considerar a evolução destes custos 

como no caso da mão-de-obra. 

Redução do Nível de Inventário  

Na Tabela 28 está representado o valor do inventário que se espera existir nos armazéns de 

PA da fábrica de Vialonga em cada um dos cinco períodos temporais considerados sendo que 

este valor depende do valor da precisão do inventário. Sem a implementação de um WMS este 

valor é obtido multiplicando o valor do inventário em 2014 pelo crescimento anual do negócio. 

Em 2016, por exemplo, os armazéns referidos teriam cerca de 2 473 908€ (2331895x(1,03)
2
) 

em inventário caso o WMS não fosse adquirido (precisão de 98%). No caso do cenário menos 

favorável a precisão do inventário esperada após a implementação do sistema é de 99%. 

Assim sendo, olhando para o ano de 2016, o valor do inventário passaria a ser de 2 449 168€. 

Esta redução é calculada recorrendo à expressão (12) e resulta do produto entre 2 473 908€ e 

a diferença entre as precisões do inventário (0,01). 

Tabela 28 – Valor do Inventário para Cada Cenário Considerado 

Valor do Inventário (€) 
Horizonte Temporal 

2016 2017 2018 2019 2020 

Pré-WMS 2 473 908 2 548 125 2 624 568 2 703 306 2 784 405 

Menos Favorável 2 449 168 2 522 643 2 598 323 2 676 272 2 756 561 

Intermédio 2 436 923 2 510 030 2 585 331 2 662 891 2 742 778 

Mais Favorável 2 424 677 2 497 417 2 572 340 2 649 510 2 728 995 
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A poupança resultante desta redução do valor do inventário está representada na Tabela 29. 

Tabela 29 - Poupança Resultante da Redução do Nível de Inventário para Cada Cenário 
Considerado 

Poupança (€) 
Horizonte Temporal 

2016 2017 

Menos Favorável  12 370 25 481 

Intermédio 18 492 38 094 

Mais Favorável 24 615 50 708 

Como já foi referido, a redução do valor do inventário é um benefício que ocorre uma só vez. 

No entanto, como nesta dissertação se consideram as poupanças do primeiro ano como sendo 

metade das poupanças calculadas para esse ano, a redução do valor do inventário está 

distribuída pelos dois primeiros anos. Olhando para o cenário menos favorável, a redução do 

inventário em 2016 apresenta um valor de 12 370€ (2473908x(99%-98%)/2) e no ano de 2017 

apresenta um valor de 25 481€ (2548125x(99%-98%)).  

Redução dos Carrying Costs  

Ao contrário da redução do valor do inventário, a redução dos carrying costs é uma poupança 

recorrente. No caso da SCC estes custos compreendem 30% dos custos totais de inventário 

sendo que no ano de 2016 e 2017 estão incluídos nos valores apresentados na Tabela 29.Para 

os restantes períodos temporais é necessário calcular esta poupança estando os valores 

obtidos representados na Tabela 30.  

Tabela 30 - Poupança Resultante da Redução dos Carrying Costs para Cada Cenário Considerado 

Poupança (€) 
Horizonte Temporal 

2018 2019 2020 

Menos Favorável  7 874 8 110 8 353 

Intermédio 11 771 12 124 12 488 

Mais Favorável 15 669 16 139 16 623 

Olhando para o cenário menos favorável, por exemplo, a redução dos carrying costs em 2018 

apresenta um valor de 7 874€. Este valor pode ser obtido recorrendo à expressão (13) através 

da conta 2624568x(99%-98%)x0,30.  

Redução das Contagens de Inventário  

Em 2014 os team leaders e os controladores despenderam 274,6 horas com as contagens de 

inventários realizadas para controlo interno. Considerando o crescimento do negócio de 3% e o 

aumento do custo por FTE de 1%, obtemos os valores representados na Tabela 31. Em 2016, 

por exemplo, o número de horas despendidas nestas contagens caso o WMS não seja 

implementado nos armazéns de PA da fábrica de Vialonga seria de 291,3 (274,6x(1,03)
2
) e o 

custo por FTE será de 35 589€ (34887x1,01x1,01). 
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Tabela 31 - Tempo Despendido nas Contagens de Inventário Eliminadas e Custo por FTE 

Dados 
Horizonte Temporal 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tempo Despendido (h) 291,3 300,0 309,0 318,3 327,8 

Custo por FTE (€/FTE) 35 589 35 945 36 304 36 667 37 034 

Dividindo o número de horas despendidas por 2 288 horas (período anual de trabalho de um 

trabalhador a tempo inteiro), obtemos o número de FTEs que podem ser reduzidos ou que 

ficam disponíveis para suportar um aumento do volume de negócio. O produto deste número 

pelo custo por FTE resulta nas poupanças associadas. Estas encontram-se representadas na 

Tabela 32. 

Tabela 32 – Poupança Resultante das Contagens de Inventário Eliminadas 

Horizonte Temporal 2016 2017 2018 2019 2020 

Poupança (€) 2 265 4 713 4 903 5 101 5 306 

No ano de 2016, a poupança de 2 265€ é calculada através do quociente entre 291,3 e 2 288 e 

da multiplicação deste valor por 35 589 euros por FTE seguindo-se a divisão por 2. 

Redução do Inventário Perdido 

Em 2014 o valor do inventário perdido por motivos de validade era de 137 500€. Considerando 

o crescimento do negócio de 3% obtemos os valores representados na Tabela 33 que 

coincidem com as poupanças relacionadas com a redução do inventário perdido como se pode 

ver pela expressão (15). Em 2017, por exemplo, o valor do inventário perdido caso o WMS não 

seja implementado nos armazéns de PA da fábrica de Vialonga seria de 150 250€ 

(137500x(1,03)
3
). De referir que em 2016 o valor representado é metade do valor calculado. 

Tabela 33 - Poupança Resultante da Redução do Inventário Perdido 

Dados 
Horizonte Temporal 

2016 2017 2018 2019 2020 

Valor do Inventário Perdido (€) 72 937 150 250 154 757 159 400 164 182 

Redução das Devoluções 

No ano de 2014 as devoluções que a fábrica de Vialonga espera conseguir eliminar com a 

aquisição de um WMS tinham um valor de 127 318€ e um custo de 9 504€. Na Tabela 34 

encontram-se representados os valores e os custos associados com estas devoluções para 

cada um dos períodos temporais considerados. Estes foram obtidos recorrendo ao crescimento 

do negócio de 3%. No ano de 2016, por exemplo, o valor destas devoluções seria de 135 072€ 

(127318x(1,03)
2
) e o custo seria de 10 083€ (9504x(1,03)

2
).   
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Tabela 34 – Valor e Custo das Devoluções Eliminadas 

Dados 
Horizonte Temporal 

2016 2017 2018 2019 2020 

Valor (€) 135 072 139 124 143 298 147 597 152 025 

Custo (€) 10 083 10 386 10 697 11 018 11 349 

A poupança resultante da eliminação destas devoluções é obtida somando o custo das 

devoluções a 33% do valor (receitas) das mesmas pois a fábrica de Vialonga considera que 

esta é a percentagem de vendas perdidas devido à insatisfação dos clientes causada pelas 

devoluções. Os resultados desta poupança obtidos para cada período temporal considerado 

estão representados na Tabela 35.  

Tabela 35 - Poupança Resultante da Redução do Número de Devoluções 

Horizonte Temporal 2016 2017 2018 2019 2020 

Poupança (€) 27 329 56 297 57 986 59 725 61 517 

 

No ano de 2016, por exemplo, a poupança é determinada através de (10083+135072x0,33)/2 e 

no ano de 2017 é determinada através de 10386+139124x0,33. 

6.1.3. Determinar os Custos 

Depois de estimadas as poupanças é necessário determinar os custos associados com a 

implementação de um WMS. Como já foi referido, a fábrica de Vialonga conseguiu uma 

estimativa de 495 000€ de custos mas estes não cobriam os custos corporativos internos, o 

custo de contingência e o custo da manutenção anual e por este motivo estes valores tiveram 

que ser estimados. A percentagem que cada uma destas categorias ocupa no valor total do 

custo associado ao projeto é variável e por este motivo atribuiu-se a cada um dos três cenários 

considerados valores distintos para estas percentagens. A Tabela 36 apresenta os custos 

considerados, respetivos valores e a sua percentagem no custo total da implementação do 

WMS nos três cenários considerados.  

Tabela 36 – Custos Resultantes da Implementação de um WMS nos Armazéns de PA da Fábrica de 
Vialonga 

Custos 
Cenário Menos Favorável Cenário Intermédio Cenário Mais Favorável 

Valor (€) Percentagem (%) Valor (€) Percentagem (%) Valor (€) Percentagem (%) 

Orçamento 495 000 55% 495 000 65% 495 000 75% 

Custos Corporativos 
Internos 

90 000 10% 57 115 7,5% 33 000 5% 

Contingência & Outros 
Custos 

135 000 15% 76 154 10% 33 000 5% 

Manutenção Anual 180 000 20% 133 269 17,5% 99 000 15% 

Total 900 000 100% 761 538 100% 660 000 100% 

Como seria de esperar, o cenário menos favorável apresenta o custo total mais elevado 

enquanto o cenário mais favorável apresenta o custo total mais baixo. Os valores atribuídos às 

percentagens de cada uma das três categorias coincidem com os valores recolhidos durante a 
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revisão da literatura e apresentados na Tabela 4. Recorrendo a esta tabela é possível concluir 

que a categoria Custos Corporativos Internos corresponde entre 5 a 10% do custo total do 

projeto, a categoria Contingência & Outros Custos corresponde entre 5 a 15% do custo total do 

projeto e a categoria Manutenção Anual corresponde entre 15 a 20% do custo total do projeto 

pelo que os 495 000€ do custo obtido pela fábrica de Vialonga através dos orçamentos pedidos 

correspondem entre 55 e 75% do custo total do projeto. Estes dados permitiram determinar os 

custos apresentados na Tabela 36. Olhando por exemplo para a categoria Custos Corporativos 

Internos, no cenário menos favorável esta categoria representa 10% do custo total enquanto o 

custo obtido através de orçamentos corresponde a 55% o que significa que o valor associado a 

esta categoria é de 90 000€ (495000x10/55). 

6.1.4. Justificação Económica 

O passo seguinte da metodologia passa por traduzir as poupanças estimadas e os custos 

determinados numa justificação económica recorrendo para isso ao cálculo do VAL e do 

Payback Period. A Tabela 37 apresenta as poupanças e os custos que a fábrica de Vialonga 

pode esperar obter com a implementação de um WMS no caso do cenário menos favorável. 

Tabela 37 – Poupanças e Custos para o Cenário Menos Favorável 

  Horizonte Temporal 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  0 1 2 3 4 5 

Benefícios 
      

Aumento da Produtividade       

Condutores de Empilhador 
 

72 775 151 415 157 517 163 865 170 469 

Team Leaders & Controladores 
 

6 607 13 747 14 301 14 878 15 477 

Eliminação de Equipamento 
  

12 088 12 088 12 088 12 088 

Eliminação do Custo de Manutenção do 
Equipamento   

2 015 2 015 2 015 2 015 

Redução do Nível de Inventário 
 

12 370 25 481 
   

Redução dos Carrying Costs 
   

7 874 8 110 8 353 

Redução das Contagens de Inventário 
 

2 265 4 713 4 903 5 101 5 306 

Redução do Inventário Perdido  72 937 150 250 154 757 159 400 164 182 

Redução das Devoluções 
 

27 329 56 297 57 986 59 725 61 517 

Custos 
      

Gerais (495 000) 
     

Custos Corporativos Internos (90 000) 
     

Contingência & Outros Custos  (135 000) 
     

Manutenção Anual 
 

(36 000) (36 000) (36 000) (36 000) (36 000) 

Fluxos de Caixa (720 000) 158 282 380 006 375 441 389 182 403 408 

Valor Presente do Fluxo de Caixa (720 000) 143 632 312 916 280 542 263 892 248 220 

É importante referir que no caso da manutenção anual os valores apresentados são 

considerados como sendo um quinto do valor obtido na Tabela 36 para o total desta 

manutenção no cenário menos favorável (180 000€). Os valores do total dos fluxos de caixa 

para cada ano foram calculados somando os fluxos de caixa positivos (benefícios) e subtraindo 

a esse valor os fluxos de caixa negativos (custos) para cada ano. O VAL obtido para este 

cenário foi de 529 201€ o que coincide com a aplicação da expressão (1) aos totais dos fluxos 

de caixa para cada ano ou à soma dos valores presentes desses fluxos de caixa. Olhando para 
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2017, por exemplo, o total dos fluxos de caixa para esse ano é igual a 380 006€ (416006–

36000) e o valor presente deste total é igual a 312 916€ (380006/(1,102)
2
). O Payback Period 

do projeto para este cenário é de 2,5 anos e pode ser calculado olhando para o valor 

cumulativo do total dos fluxos de caixa representado na Tabela 38. Por exemplo, no período 1 

este valor é calculado somando o total dos fluxos de caixa do período 0 (-720 000) ao total dos 

fluxos de caixa do período 1 (158 282). No período 2 este valor é calculado somando o fluxo de 

caixa cumulativo do período 1 (-561 718) ao total dos fluxos de caixa do período 2 (380 006). 

Tabela 38 – Fluxos de Caixa Cumulativos no Caso do Cenário Menos Favorável 

 0 1 2 3 4 5 

Fluxos de Caixa Cumulativos (720 000) (561 718) (181 711) 193 730 582 912 986 319 

Assim sendo é possível observar que o instante em que os fluxos cumulativos passam de 

negativos a positivos ocorre entre o período 2 e 3. O cálculo do Payback Period é então feito 

somando o número de anos antes de surgir o primeiro fluxo de caixa cumulativo positivo (2) ao 

quociente entre o valor absoluto do último fluxo de caixa cumulativo negativo (181 711) e o 

fluxo de caixa total no ano do primeiro fluxo de caixa cumulativo positivo (375 441). O resultado 

dá então 2,5 anos. 

A Tabela 39 apresenta as poupanças e os custos que a fábrica de Vialonga pode esperar obter 

com a implementação de um WMS no caso do cenário intermédio. 

Tabela 39 - Poupanças e Custos para o Cenário Intermédio 

  Horizonte Temporal 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  0 1 2 3 4 5 

Benefícios 
      

Mão-de-Obra Direta 
 

104 416 217 247 226 002 235 110 244 585 

Mão-de-Obra Indireta 
 

6 607 13 747 14 301 14 878 15 477 

Eliminação de Equipamento 
 

12 088 24 177 24 177 24 177 24 177 

Eliminação do Custo de Manutenção do 
Equipamento  

2 015 4 029 4 029 4 029 4 029 

Redução do Nível de Inventário 
 

18 492 38 094 
   

Redução dos Carrying Costs 
   

11 771 12 124 12 488 

Redução das Contagens de Inventário 
 

2 265 4 713 4 903 5 101 5 306 

Redução do Inventário Perdido  72 937 150 250 154 757 159 400 164 182 

Redução das Devoluções 
 

27 329 56 297 57 986 59 725 61 517 

Custos 
      

Gerais (495 000) 
     

Custos Corporativos Internos (57 115) 
     

Contingência & Outros Custos  (76 154) 
     

Manutenção Anual  (26 654) (26 654) (26 654) (26 654) (26 654) 

Fluxos de Caixa (628 269) 219 496 481 902 471 274 487 891 505 109 

Valor Presente do Fluxo de Caixa (628 269) 199 179 396 822 352 151 330 824 310 797 

O VAL obtido para este cenário foi de 961 503€ e o Payback Period do projeto é de 1,8 anos. 

Os raciocínios para a obtenção destes valores são os mesmos utilizados no caso do cenário 

menos favorável.  

A Tabela 40 apresenta as poupanças e os custos que a fábrica de Vialonga pode esperar obter 

com a implementação de um WMS no caso do cenário mais favorável. 
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Tabela 40 - Poupanças e Custos para o Cenário Mais Favorável 

  Horizonte Temporal 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  0 1 2 3 4 5 

Benefícios 
      

Mão-de-Obra Direta 
 

133 420 277 594 288 781 300 419 312 526 

Mão-de-Obra Indireta 
 

6 607 13 747 14 301 14 878 15 477 

Eliminação de Equipamento 
 

12 088 24 177 24 177 24 177 24 177 

Eliminação do Custo de Manutenção do 
Equipamento  

2 015 4 029 4 029 4 029 4 029 

Redução do Nível de Inventário 
 

24 615 50 708 
   

Redução dos Carrying Costs 
   

15 669 16 139 16 623 

Redução das Contagens de Inventário 
 

2 265 4 713 4 903 5 101 5 306 

Redução do Inventário Perdido  72 937 150 250 154 757 159 400 164 182 

Redução das Devoluções 
 

27 329 56 297 57 986 59 725 61 517 

Custos 
      

Gerais (495 000) 
     

Custos Corporativos Internos (33 000) 
     

Contingência & Outros Custos  (33 000) 
     

Manutenção Anual 
 

(19 800) (19 800) (19 800) (19 800) (19 800) 

Fluxos de Caixa (561 000) 261 477 561 715 544 804 564 068 584 038 

Valor Presente do Fluxo de Caixa (561 000) 237 275 462 544 407 094 382 477 359 363 

O VAL obtido para este cenário foi de 1 287 752€ e o Payback Period do projeto é de 1,5 anos. 

Os raciocínios para a obtenção destes valores são os mesmos utilizados no caso do cenário 

menos favorável.  

A Tabela 41 apresenta a comparação entre o valor obtido para as duas ferramentas de 

justificação económica utilizadas em cada um dos três cenários considerados. 

Tabela 41 – Comparação entre o VAL e o Payback Period Obtidos em Cada um dos Cenários  

Cenários VAL (€) Payback Period (anos) 

Menos Favorável 529 201 2,5 

Intermédio 961 503 1,8 

Mais Favorável 1 287 752 1,5 

Como seria de esperar, o cenário menos favorável é aquele que apresenta um Payback Period 

maior, ou seja, é aquele onde a SCC irá demorar mais tempo até recuperar o seu investimento 

no projeto de implementação de um WMS. É também neste cenário onde o valor do VAL é 

mais reduzido o que significa que este é o cenário onde existe menos margem quer para um 

aumento dos custos quer para uma redução das poupanças.  

6.1.5. Análise de Sensibilidade 

O passo seguinte da metodologia passa por efetuar uma análise de sensibilidade aos valores 

obtidos. Nesta dissertação esta análise é feita aos resultados do cenário menos favorável por 

ser este o cenário mais conservador dos três considerados e tem em conta a variação dos 



73 
 

valores representados na Tabela 19. O impacto causado pela variação do valor atribuído ao 

aumento da produtividade da mão-de-obra direta no cálculo do VAL e do Payback Period no 

cenário menos favorável está representado na Tabela 42. 

Tabela 42 - Impacto Causado pela Variação do Valor Atribuído ao Aumento da 
Produtividade da Mão-de-Obra Direta nos Cálculos do Cenário Menos Favorável 

Justificação Económica 
Aumento da Produtividade da Mão-de-Obra Direta 

0% 5% 10% 15% 20% 

VAL (€) 4 776 279 475 529 201 757 212 966 222 

Payback Period (anos) 3,9 3,0 2,5 2,2 2,0 

O valor do aumento da produtividade da mão-de-obra direta utilizado para realizar 

comparações é de 10% pois foi este o valor usado nos cálculos do VAL e Payback Period para 

o cenário menos favorável. Se a implementação de um WMS nos armazéns de PA não trouxer 

nenhuma melhoria no que toca à produtividade dos condutores de empilhador, a fábrica de 

Vialonga pode esperar uma redução do VAL calculado de cerca de 99% e um aumento no 

Payback Period de cerca de 55%. No entanto, se o valor deste aumento duplicar relativamente 

ao que foi considerado nos cálculos do cenário menos favorável e passar a ser de 20%, o VAL 

aumentará em cerca de 83% e o Payback Period será reduzido em cerca de 20%. Isto permite-

nos concluir que a mesma variação de 10% tem impactos diferentes dependendo se se trata de 

uma redução ou de um aumento da produtividade da mão-de-obra direta, tendo mais influência 

nos casos em que se trata de uma redução. 

O impacto causado pela variação do valor atribuído à precisão do inventário no cálculo do VAL 

e do Payback Period no cenário menos favorável está representado na Tabela 43. 

Tabela 43 - Impacto Causado pela Variação do Valor Atribuído à Precisão do Inventário 
nos Cálculos do Cenário Menos Favorável 

Justificação Económica 
Precisão do Inventário 

98% 98,5% 99% 99,495% 99,99% 

VAL (€) 480 471 504 836 529 201 553 322 577 443 

Payback Period (anos) 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 

O valor da precisão do inventário utilizado para realizar comparações é de 99% pois foi este o 

valor usado nos cálculos do VAL e Payback Period para o cenário menos favorável. Se a 

implementação de um WMS nos armazéns de PA não trouxer nenhuma melhoria no que toca à 

precisão do inventário, a fábrica de Vialonga pode esperar uma redução do VAL calculado de 

cerca de 9% e um aumento no Payback Period de cerca de 5%. No entanto, se o valor desta 

precisão atingir o valor máximo (99,99%), o VAL aumentará em cerca de 9% e o Payback 

Period será reduzido em cerca de 4%. Se o valor da precisão do inventário após a 

implementação de um WMS coincidir com os valores intermédios da Tabela 43 (98,5% e 

99,495%) então a variação do VAL será de 5% de redução ou aumento respetivamente e a 

variação do Payback Period será de 2% de aumento ou redução respetivamente.  

O impacto causado pela variação do valor atribuído à percentagem dos custos corporativos 

internos no cálculo do VAL e do Payback Period no cenário menos favorável está representado 

na Tabela 44. 
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Tabela 44 - Impacto Causado pela Variação do Valor Atribuído à Percentagem dos Custos 
Corporativos Internos nos Cálculos do Cenário Menos Favorável 

Justificação Económica 
Custos Corporativos Internos 

5% 7,5% 10% 

VAL (€) 600 515 566 409 529 201 

Payback Period (anos) 2,3 2,4 2,5 

O valor da percentagem dos custos corporativos internos utilizado para realizar comparações é 

de 10% pois foi este o valor usado nos cálculos do VAL e Payback Period para o cenário 

menos favorável. Se a percentagem destes custos se verificar como sendo metade do valor 

usado para comparação, a fábrica de Vialonga pode esperar um aumento do VAL calculado de 

cerca de 13% e uma redução do Payback Period de cerca de 7%. Se esta redução dos custos 

for menos acentuada e estes tiverem um peso de 7,5%, o VAL aumentará em cerca de 7% e o 

Payback Period será reduzido em cerca de 4%. Isto permite-nos concluir que a mesma 

variação da percentagem dos custos corporativos internos de 2,5% tem impactos diferentes 

consoante seja um aumento (de 7,5% para 10%, por exemplo) ou uma redução (de 7,5% para 

5%, por exemplo), sendo mais sentida no caso do aumento.  

O impacto causado pela variação do valor atribuído à percentagem da contingência e outros 

custos no cálculo do VAL e do Payback Period no cenário menos favorável está representado 

na Tabela 45. 

Tabela 45 - Impacto Causado pela Variação do Valor Atribuído à Percentagem da 
Contingência e Outros Custos nos Cálculos do Cenário Menos Favorável 

Justificação Económica 
Contingência & Outros Custos 

5% 10% 15% 

VAL (€) 660 858 600 515 529 201 

Payback Period (anos) 2,2 2,3 2,5 

O valor da percentagem da contingência e outros custos utilizado para realizar comparações é 

de 15% pois foi este o valor usado nos cálculos do VAL e Payback Period para o cenário 

menos favorável. Se esta percentagem se verificar como sendo 5%, o VAL aumentará em 

cerca de 25% e o Payback Period será reduzido em cerca de 13%. Se esta redução dos custos 

for menos acentuada e estes tiverem um peso de 10%, a fábrica de Vialonga pode esperar um 

aumento do VAL calculado de cerca de 13% e uma redução do Payback Period de cerca de 

7%. Isto permite-nos concluir que uma redução da percentagem da contingência e outros 

custos de 15% para 10% tem o mesmo impacto que uma redução da percentagem dos custos 

corporativos internos de 10% para 5%. 

O impacto causado pela variação do valor atribuído à percentagem da manutenção anual no 

cálculo do VAL e do Payback Period no cenário menos favorável está representado na Tabela 

46. 
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Tabela 46 - Impacto Causado pela Variação do Valor Atribuído à Percentagem da 
Manutenção Anual nos Cálculos do Cenário Menos Favorável 

Justificação Económica 
Manutenção Anual 

15% 17,5% 20% 

VAL (€) 590 380 561 121 529 201 

Payback Period (anos) 2,4 2,4 2,5 

O valor da percentagem da manutenção utilizado para realizar comparações é de 20% pois foi 

este o valor usado nos cálculos do VAL e Payback Period para o cenário menos favorável. Se 

esta percentagem se verificar como sendo 15%, o VAL aumentará em cerca de 12% e Payback 

Period será reduzido em cerca de 5%. Se esta redução dos custos for menos acentuada e 

estes tiverem um peso de 17,5%, a fábrica de Vialonga pode esperar um aumento do VAL 

calculado de cerca de 6% e uma redução do Payback Period de cerca de 3%.  

6.2. Seleção do WMS e Empresa Implementadora 

Nesta secção são aplicados os dados obtidos na secção 5.3. à ferramenta fornecida pelo 

FIMFL por forma a avaliar, com base na ponderação dos atributos de funcionalidade, as 

combinações entre sistemas WMS e respetivas empresas implementadora que cumprem com 

os atributos K.O. e assim conseguir uma ideia de quais os sistemas e empresas que melhor se 

adequam às necessidades da fábrica de Vialonga. Esta secção começa por avaliar qual o 

impacto que os 27 atributos K.O. escolhidos têm na redução do número de combinações 

disponíveis (84) seguindo-se uma análise dos atributos de funcionalidade escolhidos assim 

como da combinação com grau de desempenho mais elevado.  

6.2.1. Definição dos Atributos K.O. 

A aplicação dos 27 atributos K.O. identificados no Anexo 2 na ferramenta fornecida pelo FIMFL 

permite concluir que nenhuma das 84 combinações disponíveis para avaliação cumpre com 

todos estes atributos. Ao selecionar o primeiro atributo K.O. indicado no Anexo 2 o número de 

combinações disponíveis reduz-se de 84 para 8 combinações. Este número vai diminuindo à 

medida que os restantes 26 atributos vão sendo selecionados sendo que ao fim dos primeiros 

6 já não resta nenhuma combinação que cumpra com os requisitos. Na Tabela 47 está 

representada a lista de 8 combinações entre sistemas WMS e respetivas empresas 

implementadoras que cumprem com o primeiro atributo K.O. selecionado pelo responsável da 

área de Warehouse & Distribution assim como o desempenho destas combinações nos cinco 

atributos seguintes. É possível concluir pela observação da Tabela 47 que a seleção do 

segundo atributo K.O. leva a uma redução do número de combinações de 8 para 6. Este 

número mantém-se aquando da seleção do terceiro atributo K.O. mas volta a ser reduzido 

quando o quarto destes atributos é selecionado passando para 5 combinações. A seleção do 

quinto atributo leva a que apenas uma combinação se mantenha sendo esta composta pelo 

sistema GCS WMS 5.7.0 e pela empresa implementadora Generix Group. No entanto, uma vez 

que esta combinação não cumpre com o sexto atributo K.O. selecionado, esta seleção leva a 
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que nenhuma das 84 combinações disponíveis seja adequada às necessidades da fábrica de 

Vialonga. 

Tabela 47 – Lista de Combinações que Cumprem com o Primeiro Atributo K.O. e Respetivos 
Desempenhos nos Primeiros Seis Atributos K.O. 

Combinações Atributos K.O. 

Sistema WMS 
Empresa 

Implementadora 
1 2 3 4 5 6 

EASYSTOR 7.4.14 INCAS S.P.A 
     

GCS WMS 5.7.0 Generix Group 
     

Infor Supply Chain Execution 10.3 Infor 
     

Jungheinrich WMS 5.4a Jungheinrich AG 
     

KiSoft WMS 3.10 KNAPP AG 
     

SAP EWM 9.1 SAP SE 
     

SAP EWM 9.1 SSI Schäfer Group 
     

WAMAS Bundle 2014 SSI Schäfer Group 
     

Uma observação do Anexo 2 permite concluir que os seis primeiros atributos são, na sua 

maioria, referentes à empresa implementadora. Por este motivo, optou-se por não se 

considerar os atributos K.O. e de funcionalidade referentes à empresa implementadora na 

avaliação das combinações. Isto permite avaliar apenas os sistemas e no final da avaliação ter 

uma ideia de qual o sistema que melhor se adequa aos armazéns de PA da fábrica de 

Vialonga. Depois de selecionado o sistema, os atributos K.O. e de funcionalidade referentes à 

empresa implementadora podem ser usados para avaliar potências candidatos à 

implementação do mesmo. Dos 27 atributos K.O. apresentados no Anexo 2, aquele que mais 

facilmente nos permite reduzir a lista de sistemas candidatos é o atributo 11. O facto de o WMS 

ter que ser baseado num sistema SAP permite reduzir a lista de 84 combinações para apenas 

15 (combinações 45 a 59 no Anexo 1). No entanto, os sistemas que constituem estas 

combinações são apenas cinco, SAP EWM 7.0 EHP 2, SAP EWM 9.0, SAP EWM 9.1, SAP 

ERP 6.0 EHP 6 e o SAP ERP 6.0 EHP 7. Dos restantes atributos K.O. aqueles que não fazem 

variar esta lista e que por este motivo estão relacionados apenas com o sistema e não com a 

empresa implementadora são os atributos 15 a 26 do Anexo 2. Olhando, por exemplo, para o 

atributo K.O. 9 “Para que setores industriais tem o WMS que ser adequado?” e selecionando a 

opção “Retalho”, a lista de 15 combinações é reduzida para 13. Uma das duas combinações 

eliminada é composta pelo sistema SAP EWM 9.1 e pela empresa implementadora Cpro 

Industry Projects & Solutions GmbH. Nas 13 combinações que se mantiveram ficaram algumas 

cujo sistema é o SAP EWM 9.1 o que permite concluir que o atributo K.O. 9 está relacionado 

com a empresa implementadora e não com o sistema. Este raciocínio foi estendido aos outros 

atributos o que levou à conclusão que apenas os atributos 15 a 26 devem ser selecionados.  
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6.2.2. Ponderação dos Atributos de Funcionalidade 

Como já foi referido na secção 5.3, o Anexo 3 apenas contém os atributos de funcionalidade e 

as respostas aos quais foi atribuído um peso diferente de 0 pois são estes que vão ser tidos em 

conta na avaliação das combinações. Na Tabela 48 encontra-se representada a relação entre o 

número total de atributos de funcionalidade existentes em cada um dos 19 grupos funcionais 

considerados e o número desses atributos aos quais foi atribuído um peso diferente de 0 para 

o caso da implementação de um WMS nos armazéns de PA da fábrica de Vialonga.  

Tabela 48 - Número Total de Atributos de Funcionalidade Existentes em Cada Grupos Funcional e 
Número de Atributos de Funcionalidade aos Quais foi Atribuído um Peso Diferente de 0  

Categorias Grupos Funcionais SCC Total 

Percentagem 

Grupo 
Funcional 

Categoria 

Informações sobre 
a Empresa e o 
Projeto 

Perfil e Produtos da 
Empresa  

3 6 50,0% 

69,2% 
Experiência na 
Indústria  

6 7 85,7% 

Especificações do 
Sistema 

Produto 2 10 20,0% 

47,3% 

Ambiente  4 20 20,0% 

Parâmetros  9 21 42,9% 

Ergonomia 22 28 78,6% 

Idiomas e Suporte  6 12 50,0% 

Funções Base 

Dados Mestre  11 20 55,0% 

52,9% 

Processamento das 
Encomendas  

5 17 29,4% 

Libertação das 
Encomendas 

2 6 33,3% 

Gestão de Inventário  3 10 30,0% 

Inventário  19 30 63,3% 

Sistemas de 
Informação 

15 21 71,4% 

Inbound/Outbound 

Inbound  18 22 81,8% 

62,1% 

Put Away  12 15 80,0% 

Controlo do Armazém  4 8 50,0% 

Picking  16 27 59,3% 

Recuperação  3 4 75,0% 

Outbound  11 27 40,7% 

A análise da Tabela 48 permite concluir que no caso do grupo funcional Perfil e Produtos da 

Empresa, por exemplo, foram atribuídos pesos diferentes de 0 a 3 dos 6 atributos de 

funcionalidade que constituem este grupo o que corresponde a 50%. Na categoria a que este 

grupo pertence, foram atribuídos pesos diferentes de 0 a 9 dos 13 atributos de funcionalidade 

que a constituem o que corresponde a 69,2%. A aplicação destes atributos à ferramenta FIMFL 

é analisada na secção seguinte.  

6.2.3. Avaliação 

A alguns dos atributos de funcionalidade identificados no Anexo 3 aos quais foi inicialmente 

atribuído um peso diferente de 0, foi atribuído um peso de 0 quando aplicados à ferramenta do 

FIMFL por estarem relacionados com a empresa implementadora, uma vez que o objetivo é 

avaliar o sistema e não a empresa. Destes, três fazem parte do grupo funcional Perfil e 
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Produtos da Empresa, seis fazem parte do grupo funcional Experiência na Indústria, um faz 

parte do grupo funcional Produto, três fazem parte do grupo funcional Ambiente, um faz parte 

do grupo funcional Ergonomia e seis fazem parte do grupo funcional Idiomas e Suporte. Isto 

permite concluir que na avaliação dos cinco sistemas identificados na secção 6.2.1. não vão 

ser tidos em conta atributos de funcionalidade pertencentes à categoria Informações sobre a 

Empresa e o Projeto, ao contrário dos 9 inicialmente considerados, e apenas vão ser tidos em 

conta 32 dos atributos de funcionalidade pertencentes à categoria Especificações do Sistema, 

ao contrário dos 43 inicialmente considerados (ver Tabela 48). Os graus de desempenho de 

cada sistema obtidos através da aplicação dos atributos de funcionalidade à ferramenta 

fornecida pelo FIMFL assim como o desempenho de cada um nos grupos funcionais que os 

distinguem estão representados na Tabela 49. 

Tabela 49 – Grau de Desempenho de Cada Sistema 

Grupos Funcionais 

Sistemas 

SAP EWM 7.0 
EHP 2 

SAP EWM 
9.1 

SAP EWM 
9.0 

SAP ERP 6.0 
EHP 7 

SAP ERP 6.0 
EHP 6 

Parâmetros 100% 100% 100% 100% 89% 

Ergonomia 95% 95% 95% 100% 95% 

Gestão de Inventário 100% 100% 100% 85% 92% 

Inventário 97% 97% 97% 89% 89% 

Sistemas de 
Informação 

100% 100% 100% 92% 90% 

Put Away 100% 100% 100% 92% 67% 

Controlo do Armazém 75% 75% 75% 75% 50% 

Picking 88% 88% 88% 100% 88% 

Recuperação 100% 100% 100% 67% 67% 

Grau de Desempenho 94% 93% 93% 89% 87% 

No caso do sistema SAP EWM 9.1 e das respetivas empresas implementadoras (ver no Anexo 

1 as combinações 47 a 55), a avaliação feita pela ferramenta deu origem a graus de 

desempenho diferentes, entre os 91 e os 94%, o que permite concluir que alguns dos atributos 

de funcionalidade selecionados estão relacionados com a empresa implementadora e não com 

o sistema em si. Por este motivo, para efeitos de comparação entre este sistema e os outros 

quatro considerados, usou-se o valor da moda (valor que ocorre com maior frequência) tanto 

para o grau de desempenho geral do sistema como para o desempenho de cada um nos 

grupos funcionais representados na Tabela 49. A análise desta tabela permite concluir que dos 

sistemas avaliados aquele que melhor se adequa às necessidades da SCC é o SAP EWM 7.0 

EHP 2 e que são nove os grupos funcionais que distinguem o desempenho dos cinco sistemas 

(nos restantes sete grupos funcionais o desempenho dos cinco sistemas foi o mesmo). Tanto o 

sistema SAP EWM 9.1 como o sistema SAP EWM 9.0 apresentam o mesmo grau de 

desempenho de 93% o que faz sentido uma vez que observando a Tabela 49 ambos têm o 

mesmo desempenho nos nove grupos funcionais representados. O sistema SAP ERP 6.0 EHP 

6 apresenta o grau de desempenho mais baixo, uma vez que, dos cinco sistemas apresenta o 

desempenho mais baixo em 4 dos 9 nove grupos funcionais representados.  
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7. Conclusões e Desenvolvimento Futuro 

A presente dissertação teve como principal objetivo a criação de uma metodologia que permita 

a qualquer empresa desenvolver o business case relativo à implementação de um WMS e 

determinar qual o sistema que melhor se adequa às suas necessidades e qual a empresa que 

deve ser responsável pela sua implementação. Este objetivo foi estabelecido após a revisão da 

literatura ter permitido concluir que apesar de existirem diversos artigos e relatórios referentes à 

implementação de um Warehouse Management System, não existe nenhuma referência que 

apresente de forma estruturada a forma como o business case do WMS deve ser desenvolvido 

e de como este sistema e respetiva equipa implementadora devem ser escolhidos e 

acompanhe esta explicação com uma aplicação prática. Por este motivo, a metodologia 

desenvolvida foi aplicada ao caso da implementação de um WMS nos armazéns de produto 

acabado da fábrica de Vialonga pertencente à Sociedade Central de Cervejas e Bebidas.  

A aplicação da metodologia proposta para o desenvolvimento do business case ao caso da 

fábrica de Vialonga permitiu concluir que esta pode esperar vários benefícios (qualitativos e 

quantitativos) resultantes da implementação de um WMS nos seus armazéns de produto 

acabado. Do conjunto de benefícios qualitativos fazem parte, entre outros, a melhoria na 

utilização do espaço de armazenamento, o aumento da satisfação do cliente e consequente 

aumento das vendas e a redução do uso do papel. Os benefícios quantitativos identificados 

foram, entre outros, o aumento da produtividade da mão-de-obra, o aumento da precisão do 

inventário e a redução do número de devoluções. Para além dos benefícios foram identificados 

um conjunto de custos que a fábrica irá incorrer com o projeto sendo que a maioria destes 

custos foram estimados com base em orçamentos pedidos a três empresas que comercializam 

e implementam este tipo de sistemas. Os benefícios quantitativos e custos foram aplicados no 

cálculo de duas ferramentas económicas, o VAL e o Payback Period, em três cenários 

distintos, um cenário menos favorável com os benefícios mais baixos e os custos mais 

elevados, um segundo cenário com valores intermédios e um terceiro cenário mais favorável 

com os benefícios mais altos e os custos mais baixos. A diferença entre os cenários reside nas 

percentagens atribuídas ao aumento de produtividade da mão-de-obra direta, à precisão do 

inventário após a implementação de um WMS e aos custos corporativos internos, custos de 

contingência e custos com a manutenção anual. Desta forma, aplicando as poupanças 

calculadas para cada benefício quantitativo identificado e os custos estimados a um horizonte 

temporal de cinco anos foi possível concluir que no cenário menos favorável a SCC pode 

esperar um VAL de 509 201€ e um Payback Period de dois anos e meio. Por outro lado, caso a 

realidade se aproxime do cenário mais favorável, a SCC pode esperar um VAL de 1 287 752€ 

e um Payback Period de um anos e meio. Em ambos os casos o VAL obtido é positivo o que 

significa que a implementação de um WMS nos armazéns de PA da fábrica de Vialonga é um 

bom investimento para a empresa. Esta análise económica permitiu também concluir que nos 

três cenários analisados as poupanças relacionadas com a mão-de-obra são as que mais 

pesam no cálculo das poupanças totais. Isto significa que tanto o cálculo do VAL como do 
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Payback Period são sensíveis a variações no valor das poupanças relacionadas com a mão-

de-obra pelo que a SCC deverá apostar fortemente na formação dos seus trabalhadores antes 

da implementação do sistema e na gestão da mudança por forma a tentar mitigar quaisquer 

efeitos negativos que esta implementação possa trazer. A análise de sensibilidade feita ao 

cenário menos favorável vai de encontro a esta conclusão, uma vez que foi a variação do valor 

atribuído ao aumento da produtividade da mão-de-obra direta que maiores alterações causou 

no cálculo das duas ferramentas económicas. Numa situação extrema, se a fábrica de Vialonga 

não conseguir nenhuma melhoria no que toca à produtividade da mão-de-obra direta, o VAL do 

projeto será de apenas 4 776€ e o Payback Period será de quase quatro anos. O passo desta 

etapa da metodologia proposta que não foi aplicado nesta dissertação foi a auditoria pois esta 

deve ser feita após 6, 12, 18 e 24 meses da implementação do WMS. Sugere-se então que a 

SCC faça, nos períodos referidos, uma comparação entre as poupanças e custos previstos 

neste trabalho e a situação real, indo assim atualizando o business case. É também importante 

referir que a avaliação económica feita não teve em consideração algumas variáveis 

financeiras normalmente consideradas relevantes como os impostos e a depreciação do 

sistema pois o objetivo principal era o de analisar como a estimativa das poupanças e o cálculo 

dos custos devem ser feitos e quais os raciocínios por detrás destes cálculos. 

A aplicação da metodologia proposta para a seleção do WMS e respetiva empresa 

implementadora permitiu concluir que o sistema SAP EWM 7.0 EHP 2 é o que melhor se 

adequa às necessidades da fábrica de Vialonga. No entanto, a média do grau de desempenho 

total dos cinco sistemas considerados foi de 91% pelo que os três sistemas cujo desempenho 

se encontra acima deste valor devem ser avaliados de forma intensiva. Outra conclusão que foi 

possível retirar é que a ferramenta usada beneficiaria se os atributos estivessem identificados 

como sendo referentes ao sistema ou à empresa implementadora pois esta distinção nem 

sempre é fácil. Para além disto nem todos os atributos são de fácil compreensão pelo que um 

maior número de definições ou exemplos devia ser fornecido aos utilizadores da ferramenta 

fornecida pelo FIMFL. Mesmo que as empresas que estão a ponderar implementar um WMS 

não optem pela combinação indicada pela ferramenta como sendo a mais adequada, a seleção 

dos atributos K.O. e a ponderação dos atributos de funcionalidade permitem a aquisição de um 

maior entendimento do problema o que irá facilitar a sua escolha assim como incentiva o 

pensamento profundo sobre os vários aspetos que considera importantes tanto no sistema 

como na empresa implementadora. Este pensamento poderá levar a uma redução do tempo 

despendido em fases posteriores da implementação pois o decisor já pensou em parte na 

forma como quer que o sistema funcione. A SCC escolheu o sistema SAP WM e a HP como 

empresa implementadora o que vai de acordo com os atributos estabelecidos pois esta 

empresa é considerada uma SAP Value Added Reseller e já tem experiência, entre outras 

coisas, com implementações de WMS em Portugal em empresas cujo funcionamento é idêntico 

ao da SCC. 

Como conclusão final, espera-se que o presente trabalho seja uma ferramenta útil e contribua 

para futuras implementações de Warehouse Management System. 
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Anexos 

Anexo 1 – Combinações de sistemas WMS e respetivas empresas 

implementadoras pertencentes à base de dados do FIMFL  

Número 
Combinações 

Software WMS Empresa Implementadora 

1 aberle.PMS-W 2.5 Aberle GmbH 

2 active m-ware Lager 9.4 active logistics AG 

3 AlcmanWMS 3.1 Alcman Supply Chain Solutions 

4 ASSIST4 Warehouse Management 3 AEB GmbH 

5 AtlasWMS 4.5 Epilog d.o.o. 

6 BSS-L 3.4 BSS Bohnenberg GmbH 

7 Click Reply WM 4.6 Click Reply 

8 COGLAS 5.15 COGLAS GmbH Logistic Solutions 

9 DC21-WMS 8.5 Klinkhammer - innovative Intralogistik und Lagerlogistik 

10 DCDirector 3.4 Dematic GmbH 

11 EasyMag 8.1 Capgemini BS 

12 EASYSTOR 7.4.14 INCAS S.P.A 

13 E-WMS 6 Egemin 

14 GCS WMS 5.7.0 Generix Group 

15 GUS-OS Suite 5.3 GUS Deutschland GmbH 

16 HiLIS 6.1 Hörmann Logistik GmbH 

17 inconsoWMS eXtended 3.5.1 inconso AG 

18 inconsoWMS S V. 14 inconso AG 

19 Infor Supply Chain Execution 10.3 Infor 

20 Jungheinrich WMS 5.4a Jungheinrich AG 

21 KASTOlogic 2014 Kasto Maschinenbau GmbH & Co. KG 

22 KBU-LVS 2.5 KBU-Logistik GmbH 

23 Kewill Logistics WMS KL6.3 Kewill Ltd 

24 KiSoft WMS 3.10 KNAPP AG 

25 LFS.wms 7 Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG 

26 LMxt xt a-SIS 

27 Locus WMS 2014/3.18 Centric Netherlands BV 

28 LogBase 7 SALT Solutions GmbH 

29 LogControl-WHM 2.2 LogControl GmbH 

30 Logistics Vision Suite Mantis Informatics SA 

31 LogoS C/S Gigaton GmbH 

32 LOSSY 5 AJE Consulting GmbH & Co. KG 

33 LVSS 5.1 iFD GmbH 

34 LX One 5.1 aqcon GmbH 

35 MA WMS 2014 Manhattan Associates Europe B.V. 

36 myWMS LOS 1.5 LinogistiX GmbH 

37 OPUS//WMS 11 OPUS//G GmbH 

38 pL-Store 8.6 proLogistik GmbH + Co KG 

39 PowerPick Global 2.3 KARDEX Deutschland GmbH 

40 PROBAS 12 GDV Kuhn mbH 

41 PROLAG World 2.4.1. CIM GmbH Logistik-Systeme 

42 ProStore 6.5 TEAM GmbH 

43 PSIwms 2.3 PSI Logistics GmbH 
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44 Runner Beta 80 group 

45 SAP EWM 7.0 EHP 2 inconso AG 

46 SAP EWM 9.0 Beta 80 group 

47 

SAP EWM 9.1 

Aberle Software GmbH 

48 arvato Systems GmbH 

49 Cpro Industry Projects & Solutions GmbH 

50 Dematic GmbH 

51 
IGZ Ingenieurgesellschaft für logistische Informationssysteme 

mbH 

52 prismat GmbH 

53 SALT Solutions GmbH 

54 SAP SE 

55 SSI Schäfer Group 

56 

SAP ERP 6.0 EHP 6 

Dematic GmbH 

57 
IGZ Ingenieurgesellschaft für logistische Informationssysteme 

mbH 

58 inconso AG 

59 SAP ERP 6.0 EHP 7 viastore SOFTWARE GmbH 

60 Selektron WMS 3.0 psb intralogistics GmbH 

61 SICSone/LVD 3,6 Bitergo GmbH 

62 Softeon WMS 4.3 Softeon Inc. 

63 Solvo.WMS 4.4 SOLVO Ltd. 

64 speedLOGIX 2 IBS GmbH & Co. KG 

65 Stockager 5.07 Beta 80 group 

66 Stöcklin WMS 5.5 Stöcklin Logistik AG 

67 StockSystemEvolution 4 Replica Sistemi S.p.A. 

68 storagement 4.8 Dr. Brunthaler Industrielle Informationstechnik GmbH 

69 storelogix common solutions GmbH & Co. KG 

70 STRADIVARI 4 ICS International AG 

71 SuPCIS-L8 Release 8 S&P Computersysteme GmbH 

72 TARGET WAREHOUSE 4.2 Newlog Consulting Srl 

73 TWS TWS2013 
Dr. Thomas + Partner Materialflussplanung und 

Automatisierungstechnik GmbH 

74 UniWare 4.2 Unitechnik Systems GmbH 

75 VarioLogistics Suite WHS/WOS Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics GmbH 

76 viadat 7.6 viastore SOFTWARE GmbH 

77 VISION - The Logistics Software Suite 5 Vanderlande Industries B.V. 

78 WAMAS Bundle 2014 SSI Schäfer Group 

79 WMC SITLog 3.0 SITLog GmbH 

80 WMS Delage Rx 3.8.9 Delage Consultoria & Sistemas 

81 WMS 6 KuglerConsulting GmbH 

82 WMS.O 3.21 ita vero GmbH 

83 Xelog WMS XELOG AG 

84 xStorage 3 aisys - Advanced Information Systems AG 

 

 

 



85 
 

Anexo 2 - Atributos K.O. que se aplicam ao caso da implementação de um 

WMS nos armazéns de PA da fábrica de Vialonga 

Perguntas Respostas 

1. Em que países deve a empresa implementadora ser 

capaz de realizar as atividades de venda (pré-venda, 

preparação de propostas, negociação do contrato) na 

língua local? 

Portugal 

2. Em que países deve a empresa implementadora ser 

capaz de processar o projeto (planeamento e 

especificações detalhadas, implementação, workshops) 

na língua local? 

Portugal 

3. Em que países deve a empresa implementadora ser 

capaz de realizar atividades de pós-venda (manutenção 

e suporte) na língua local? 

Portugal 

4. A interface com o utilizador deve estar disponível em que 

idioma? 
Português 

5. Os documentos (manuais, guias de utilização, entre 

outros) devem estar disponíveis em que idioma? 
Português 

6. A empresa implementadora tem que se ver como 

fornecedora de tecnologias do armazém (por exemplo, 

estruturas metálicas ou tecnologias de voz)? 

Sim 

7. Que serviços adicionais tem a empresa implementadora 

que oferecer? 

Criação das especificações dos 
requisitos 
Formação dos trabalhadores 
Simulação dos armazéns 
Tecnologias de armazém 

8. Para qual das técnicas de armazenamento seguintes é 

que a empresa implementadora já tem que ter alguma 

experiência? 

Armazenamento em bloco (por 
exemplo, blocos no chão) 
Armazém manual de prateleiras altas 

9. Para que setores industriais tem o WMS que ser 

adequado?
19

 

Retalho 
Venda por atacado (wholesale) 
Produção 

10. Para que setores específicos da indústria tem o WMS 

que ser adequado? 
Bebidas 

11. O WMS tem que se basear em que sistema? O WMS tem que se basear num 
sistema SAP

20
 

12. Devem ser excluídos todos os WMS que são parte de 

um business suite
21

 mais abrangente e para os quais 
Sim 

                                                           
19

 Retalho é o processo de venda de serviços e/ou bens de consumo aos clientes através de múltiplos 

canais de distribuição. Venda por atacado é a venda de bens a retalhistas, a negócios industriais, 

comerciais ou institucionais, ou a outros vendedores por atacado. Produção refere-se à combinação de 

vários materiais e por forma a fazer algo para consumo. 
20

 SAP (Systems, Applications & Products) é uma empresa multinacional alemã que desenvolve sistemas 

empresariais para gerir as operações de negócios e as relações com clientes. 
21

 Um business suite é um conjunto de sistemas empresariais integrados que geralmente têm por base os 

tradicionais sistemas de ERP complementados com aplicações adicionais. Um exemplo de um business 

suite é o SAP Business Suite 7 que tem 5 constituintes, o SAP ERP 6.0, o SAP CRM 7.0, o SAP SRM 7.0, 

o SAP SCM 7.0 e o SAP PLM 7.0. 
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partes deste business suite são obrigatórias para o seu 

uso? 

13. Devem ser excluídos todos os WMS que são baseados 

num sistema Microsoft Dynamics
22

? 
Sim 

14. A empresa implementadora tem que implementar o WMS 

em armazéns totalmente manuais (pode incluir 

empilhadores e tecnologias de manuseamento de 

materiais não controlados por um WMS)? 

Sim 

15. O sistema tem que suportar Pick&Pack
23

? Sim 

16. O sistema tem que ser capaz de processar listas de 

partes/componentes (Bill of Materials
24

)? 
Sim 

17. O sistema tem ser capaz de processar formulações
25

? Sim 

18. O sistema tem que suportar uma contagem de inventário 

anual
26

? 
Sim 

19. O sistema tem que suportar uma contagem de inventário 

permanente
27

? 
Sim 

20. O WMS tem que incluir a gestão do número do lote? Sim 

21. O WMS tem que suportar o uso de datas de validade? Sim 

22. O sistema tem que suportar a gestão das remessas? Sim 

23. O sistema tem que suportar a gestão dos cais para 

carregamentos de entrada (inbound shipments)? 
Sim 

24. O sistema tem que suportar a gestão dos cais para 

carregamentos de saída (outbound shipments)? 
Sim 

25. O sistema tem que suportar a gestão do espaço de 

operação exterior junto ao centro de distribuição (yard 

management
28

)? 

Sim 

26. O sistema tem que suportar a montagem/desmontagem 

de produtos acabados? 
Sim 

27. O sistema tem que suportar o armazenamento em 

localizações com profundidade dupla/múltipla? 
Sim 

                                                           
22

 Microsoft Dynamics é uma linha de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) e CRM (Customer 

Relationship Management), pertencente à Microsoft (uma empresa multinacional americana).  
23

 Pick & Pack: Pode incluir desmanchar as paletes para a expedição de caixas individuais ou escolher 

itens individuais de caixas assim como a construção de novas caixas, embalagens, ou paletes para 

cumprir com as encomendas personalizadas e atender às necessidades dos clientes.  
24

 Bill of Materials é uma lista das matérias-primas, componentes, subconjuntos e respetivas quantidades 

necessárias para fabricar um produto final. 
25

 A diferença entre uma formulação e uma lista de partes/componentes é que uma formulação pode 

conter diferentes unidades de medida (o sistema deve suportar quantidades de transação múltiplas). 
26

 O inventário anual refere-se à realização do inventário num dia fixo em concordância com as diretrizes 

legais. 
27

 Cada movimento de entrada e saída dos bens é capturado. Todos os bens são contados uma vez por 

ano. 
28

 O yard management permite supervisionar a circulação de camiões e outros veículos no terreno 

adjacente e pertencente a uma fábrica, armazém ou centro de distribuição, fornecendo informações em 

tempo real sobre a localização dos mesmos no terreno e permite que os funcionários os movam para os 

cais para cumprir com as encomendas de uma maneira eficiente. 
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Anexo 3 – Atributos de funcionalidade e respetivas respostas e pesos 

atribuídos que se aplicam ao caso da implementação de um WMS nos 

armazéns de PA da fábrica de Vialonga 

Informações sobre a Empresa e o Projeto 

Perguntas Peso Respostas Peso 

Perfil e Produtos da Empresa (3/6) 4   
A empresa implementadora tem que se ver como 
fornecedora de tecnologias de armazenamento 
(por exemplo, estruturas metálicas ou tecnologias 
de voz)?  

4   

Que serviços adicionais deve a empresa 
implementadora oferecer?  

4 

Criação das especificações dos 
requisitos 

4 

Formação dos trabalhadores 4 

Simulação dos armazéns 4 

Tecnologias de armazém 4 
Deve a empresa implementadora ser membro de 
uma das seguintes parcerias?  

3 SAP Value Added Reseller
29

 4 

Experiência na Indústria (6/7) 4   
Em que países deve a empresa implementadora 
já ter instalado o WMS?  

5 Portugal 5 

Para qual das técnicas/sistemas de 
armazenamento seguintes é que a empresa 
implementadora já tem que ter alguma 
experiência? 

4 

Armazenamento em bloco (por 
exemplo, blocos no chão) 

5 

Armazém manual de prateleiras 
altas 

4 

Para qual dos seguintes tipos de itens especiais 
de armazenamento deve empresa 
implementadora já ter alguma experiência? 

5 Produtos em contentores, caixas 
ou paletes 

5 

Para qual dos seguintes tipos de armazém deve 
empresa implementadora já ter alguma 
experiência? 

4 
Armazém de comida 4 

Vários armazéns externos 4 

Para que setores industrias tem o WMS que ser 
adequado? 

4 

Retalho 4 

Venda por atacado (wholesale) 4 

Produção 4 
Para que setores específicos da indústria tem o 
WMS que ser adequado? 

5 Bebidas 5 

Especificações do Sistema 

Perguntas Peso Respostas Peso 

Produto (2/10) 4 
  

A empresa implementadora tem que implementar 
o WMS em armazéns totalmente manuais (pode 
incluir empilhadores e tecnologias de 
manuseamento de materiais não controlados por 
um WMS)? 

3 
  

Quer ser capaz de atualizar ou modificar o 
sistema enquanto este estiver vivo? 

4 
  

Ambiente (4/20) 4 
  

Que fabricantes de dispositivos de aquisição de 3 Honeywell / LXE / Intermec 3 

                                                           
29

 A empresa implementadora do WMS tem de empregar vendedores e pessoal técnico a tempo inteiro e 
tem de qualificar os mesmos para as soluções SAP.  
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dados móveis (MDA) deverão ter sido envolvidos 
em projetos de implementação pela empresa 
implementadora? 

Motorola / Symbol / Psion 3 

Deve a empresa implementadora do WMS 
oferecer uma estação de controlo/cockpit para 
terminais móveis (por exemplo, para a 
visualização de KPIs que são relevantes para o 
armazém ou mensagens de status)? 

3 
  

Com que sistemas ERP deve a empresa 
implementadora já ter implementado projetos? 

5 
SAP ERP Central 
Component (antigo SAP R/3 
ou mySAP ERP) 

5 

Deve o sistema suportar Pick&Pack? 5 
  

Parâmetros (9/21) 3 
  

Devem estar disponíveis campos definíveis pelo 
utilizador para itens, inventários e encomendas 
que possam ser usados como input nas regras 
de controlo, tais como as regras de put away e as 
regras de alocação de inventário? 

3 
  

Deve ser possível criar grupos de utilizadores? 4 
  

 Deve ser possível atribuir permissões aos 
grupos? 

4 
  

Se um utilizador não tiver as permissões 
corretas, devem determinados campos ficar 
escondidos? 

4 
  

Que restrições sobre os direitos dos utilizadores 
existentes para os campos de entrada/consultas 
deseja modificar no sistema? 

3 

Exposição (show) 3 

Editar (edit) 3 

Excluir (delete) 3 

Adicionar (add) 3 

Como deve o utilizador ser capaz de personalizar 
a interface do utilizador? 

3 

Esconder campos 
desnecessários 

3 

Adicionar outros campos 3 
Criar um menu de utilizador 
personalizado 

3 

 Como deve o administrador ser capaz de 
personalizar a interface do utilizador para todos 
os utilizadores? 

3 

Esconder campos 
desnecessários 

3 

Adicionar outros campos 3 
Criar um menu de utilizador 
personalizado 

3 

Como deve o administrador ser capaz de 
personalizar a interface do utilizador para todos 
os grupos? 

3 

Esconder campos 
desnecessários 

3 

Adicionar outros campos 3 
Criar um menu de utilizador 
personalizado 

3 

Como deve o administrador ser capaz de 
personalizar a interface de utilizador para 
utilizadores individuais? 

3 

Esconder campos 
desnecessários 

3 

Adicionar outros campos 3 
Criar um menu de utilizador 
personalizado 

3 

Ergonomia (22/28) 3 
  

Deve o histórico de alterações de dados ser visto 
nos diálogos padrão

30
? 

3 
  

Deve o sistema mostrar ao utilizador o formato e 
a unidade de medida da entrada? 

4 
  

Deve o sistema mostrar ao utilizador quando 2 
  

                                                           
30

 Em diálogos padrão para editar dados mestre ou dados sobre as encomendas, tem de haver um botão 

ou algo semelhante, para abrir o histórico de alterações de dados. Não é suficiente mostrar apenas a data 

da última mudança. 
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ainda está a processar os dados
31

? 

Deve ser possível parar manualmente consultas 
que levam muito tempo

32
? 

3 
  

Deve um erro detetado ser marcado no que diz 
respeito ao contexto após a entrada de dados

33
? 

5 
  

Deve ser possível armazenar temporariamente 
os dados modificados, por forma a completar o 
trabalho mais tarde

34
? 

4 
  

Deve ser possível o utilizador personalizar os 
layouts e vistas? 

3 
  

Devem as janelas e máscaras dentro da 
aplicação ser consistentes no que toca ao 
layout? 

3 
  

Devem as linhas individuais de uma lista ser 
visualmente distinguíveis (por exemplo, cores 
diferentes, linhas de separação)? 

2 
  

Deve o utilizador ser capaz de exibir ou ocultar 
colunas individuais? 

2 
  

Deve o utilizador ser capaz de definir a 
sequência/ordem das colunas? 

2 
  

Deve ser possível fixar (“congelar”) colunas 
individuais numa lista

35
? 

2 
  

Deve ser possível selecionar listas de acordo 
com colunas individuais? 

2 
  

Deve ser possível selecionar listas de acordo 
com várias colunas? 

2 
  

Deve o sistema criar e exibir automaticamente os 
totais nas listas

36
? 

2 
  

 Deve ser possível guardar individualmente as 
definições das listas e tabelas para um 
utilizador

37
? 

4 
  

Devem as cores e símbolos ser usados de 
acordo com o entendimento comum

38
? 

5 
  

Deve a aplicação ser projetada para o uso de 
telas sensíveis ao toque (touch screens)? 

4 
  

Quais as características de usabilidade que o 
WMS deve fornecer

39
? 

3 

Invocar ajuda sensível ao 
contexto, clicando no botão 
direito do rato 

4 

Copiar e colar 4 

Arrastar e soltar 4 

Drill down 4 
Mais de uma janela aberta 
de cada vez 

4 

Atalhos 4 

                                                           
31

 Por exemplo, uma barra de progresso, não é uma funcionalidade pura do sistema operacional do 
computador. 
32

 Por exemplo, pressionando o botão ESCAPE 
33

 Feedback visual ou acústico. 
34

 Por exemplo, alterações numa encomenda: a encomenda original será mantida no sistema. 
35

 Por exemplo, o número da SKU na primeira coluna fica fixo permanecendo visível durante a "rolagem" 
horizontal. 
36

 Por exemplo, na parte inferior da lista o número total de SKUs é mostrado. 
37

 Cada utilizador pode configurar a exibição da sua própria de lista. 
38

 Seleção de cor e símbolo padrão, por exemplo, vermelho = perigo; amarelo = atenção, verde = ok. 
39

 Copiar e colar se o conteúdo de um campo poder ser copiado e colado noutro campo. Atalhos se os 
menus ou funções podem, alternativamente, ser alcançados ou executados através do teclado, por 
exemplo, via teclas de função. Drill-down se informações mais detalhadas podem ser obtidas clicando no 

campo principal com o rato. Por exemplo, uma localização específica pode ser escolhida e o utilizador 
verá o conteúdo atual da mesma ou ao clicar no número de um artigo a descrição e o inventário dessa 
SKU será mostrado. Várias janelas independentes se dentro da mesma sessão por exemplo, os dados 
mestre das SKUs e as encomendas puderem ser exibidos em janelas diferentes.  
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Que tipo de ajuda deve o sistema fornecer
40

? 3 

Ajuda sensível ao contexto 
(ajuda para cada caixa de 
diálogo ou campo) 

3 

Ajuda online 2 
Deve ser possível guardar os seus termos 
específicos no sistema e tê-los a ser usados 
automaticamente pelo mesmo

41
? 

4 
  

Devem os guias de utilizador estar disponíveis 
em todos os idiomas suportados? 

5 
  

Idiomas e Suporte (6/12) 4 
  

Em que países deve a empresa implementadora 
do WMS ser capaz de realizar as atividades de 
venda (pré-venda, preparação de propostas, 
negociação do contrato) na língua local? 

5 Portugal 5 

Em que países deve a empresa implementadora 
do WMS ser capaz de processar o projeto 
(planeamento e especificações detalhadas, 
implementação, workshops) na língua local? 

5 Portugal 5 

Em que países deve a empresa implementadora 
do WMS ser capaz de realizar atividades de pós-
venda (manutenção e suporte) na língua local? 

5 Portugal 5 

Que tipo de suporte ao cliente deve a empresa 
implementadora fornecer? 

4 

Serviço 24/7 (serviço de call 
center completo) 

4 

Monitorização proativa 
usando VPN / Health Checks 

3 

Em que língua deve a interface com o utilizador 
estar disponível? 

5 Português 5 

Em que língua devem os documentos (manuais, 
guias de utilização, entre outros) estar 
disponíveis? 

5 Português 5 

Funções Base 

Perguntas Peso Respostas Peso 

Dados Mestre (11/20) 5 
  

Que dados devem ser possíveis capturar e apoiar 
funcionalmente para uma SKU? 

5 

Número da SKU 5 

Nome da SKU 5 

Período de validade 5 
Estratégia de 
armazenamento 

5 

Dimensões 3 
Classe de bens / Classe de 
produto 

4 

Nível de reabastecimento 5 
Quantidade de 
reabastecimento 

5 

Empilhamento da SKU sobre 
o transportador de carga (por 
exemplo, um máximo de 5 

5 

                                                           
40

 Ajuda sensível ao contexto (ajuda para a tela/campo atual) se a ajuda adequada para a respetiva tela 

aparece. Por exemplo, ao ativar a função de ajuda no menu de entrada de encomendas, este menu deve 

ser explicado no texto de ajuda. 

Ajuda Online se implementada como no Windows ou se, pelo menos, um manual eletrónico está 

disponível onde os termos podem ser procurados. 
41

 Termos específicos são usados em vez da expressão normal, por exemplo, um artigo ser referido como 

uma SKU. 
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linhas desta SKU numa 
palete) 

Empilhamento geral das 
unidades de carga completas 
no armazenamento em bloco 

5 

Empilhamento da unidade de 
carga completa em 
armazenamento em bloco 
(por exemplo, um máximo de 
3 paletes desta SKU  

5 

Devem ser definidas as unidades de carregamento 
específicas de cada cliente

42
? 

5 
  

Como deve ser possível criar listas de partes no 
sistema? 

5 
Adotando a lista de partes do 
host system 

5 

Como devem as formulações ser criadas no sistema? 5 
Adotando a lista de partes do 
host system 

5 

Deve possível especificar a classe ABC de uma SKU 
para cada área de armazenamento? 

5 
  

Que dados devem ser possíveis capturar para a 
embalagem

43
? 

3 

Dimensões 3 

Volume 3 

Peso 3 
Material da embalagem 
incluindo o número da SKU 

5 

Fator de conversão 
referindo-se à unidade base 

2 

Como devem as localizações de armazenamento 
adicionais ser criadas depois? 

5 

Localizações de 
armazenamento individuais 
são criadas usando uma 
caixa de diálogo 

5 

Que dados devem ser possíveis capturar para as 
localizações de armazenamento? 

5 

Largura  5 

Profundidade  5 

Altura  5 
Equipamento de carga 
admissível 

4 

Que capacidades devem ser possíveis definir para 
uma localização de armazenamento

44
? 

4 

Quantidade variável de 
diferentes unidades de 
armazenamento por 
localização de 
armazenamento (uniforme) 

4 

Para que grupos de localizações de armazenamento 
devem dados relativos ao peso ser armazenados e 
processados? 

3 
Por localização de 
armazenamento 

3 

Como deve ser possível gerir unidades de 
armazenamento? 

4 

Diferentes SKUs numa 
unidade de armazenamento 
(por exemplo, uma palete 
mista) 

4 

                                                           
42

 Unidades de carregamento específicas de cada cliente definem a relação entre SKU, cliente, dispositivo 

de carregamento, bem como o número de SKU no dispositivo de carregamento e o padrão do 

embalamento. Por exemplo, uma palete é embalada com 120 unidades de vendas em 12 níveis para o 

cliente A. O Cliente B gostaria de uma palete com 150 unidades de venda da mesma SKU mas embalada 

em 15 níveis. O sistema é capaz de mostrar o inventário em unidades de carregamento para cada cliente 

com base na informação disponível. 
43

 Embalagem incluindo o número da SKU para casos como a unidade de venda ser composta por 12 

unidades que são agrupadas e embaladas numa embalagem exterior. A embalagem exterior tem o seu 

próprio número da SKU. 
44

 Quantidade variável (uniforme) se a primeira unidade de armazenamento armazenada numa 

localização é, por exemplo, uma euro-palete, então apenas outras euro-paletes podem ser armazenadas 

junto dessa neste local. 
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Processamento das Encomendas (5/17) 5 
  

Como devem os pedidos dos clientes ser capturados? 5 
Aceitar pedidos de clientes 
do host system  

5 

Deve ser possível dividir as encomendas pelas 
diferentes áreas de armazenamento e processos de 
picking? 

5 
  

Deve ser possível combinar várias encomendas de um 
cliente num único processo de picking? 

3 
  

Deve o sistema ser capaz de exibir uma visão geral da 
encomenda com o estado de processamento atual? 

4 
  

No caso de SKUs com unidades de quantidade 
variáveis, deve o sistema mostrar os níveis de 
inventário nas respetivas unidades de quantidade?  

3 
  

Libertação das Encomendas (2/6) 5 
  

Deve ser possível cancelar uma encomenda após ter 
sido libertada? 

5 
  

Como deve ser possível mudar a prioridade de uma 
encomenda? 

3 Manualmente 3 

Gestão de Inventário (3/10) 5 
  

Que tipos de inventário devem ser possíveis 
diferenciar/gerir? 

5 

Inventário rejeitado/sucata 5 

Inventário total 5 

Inventário bloqueado 5 
Inventário em controlo de 
qualidade 

5 

Inventário disponível 5 

De acordo com quais critérios deve ser possível 
consultar informações sobre o inventário? 

4 

Número da SKU 4 
Unidade de carga específica 
do cliente 

4 

Localização de 
armazenamento 

4 

Área de armazenamento 3 

Como deve a SKUs ser reservadas? 3 Reservas com base nas 
encomendas 

3 

Inventário (19/30) 5 
  

Deve a contagem de inventário anual simples ser 
apoiada?

 
 

5 
  

Deve a monitoração das localizações vazias ser 
suportada durante a contagem de inventário 
permanente? 

3 
  

Deve existir suporte para o inventário permanente, 
quando os bens são armazenados? 

3 
  

Devem procedimentos de contagem orientados para a 
SKU ser apoiados? 

5 
  

Devem procedimentos de contagem orientados para a 
localização ser apoiados? 

5 
  

Devem inventários perto de zero ser apoiados
45

? 5 
  

Deve o sistema suportar contagem cíclica de 
inventário

46
? 

2 
  

Devem listas de contagem de inventário ser geradas? 5 
  

Devem listas de inventário ser geradas? 5 
  

Devem listas de contagens de inventário ser geradas? 5 
  

                                                           
45

 Quando é feito o picking de uma localização de armazenamento quase vazia, a quantidade 

(pouca) restante é solicitada para confirmação ou input. O indicador de inventário físico é 

definido quando o inventário remanescente é digitado. 
46

 É um procedimento de gestão de inventário, em que todos os artigos são contados numa 

base regular. Os períodos de contagem são armazenados por grupo de itens/item. 
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Devem relatórios de inventário ser gerados? 5 
  

Como quer ser capaz de realizar o inventário físico
47

? 5 

De acordo com o número da 
SKU 

5 

De acordo com o valor do 
produto 

5 

Deve ser possível gerar uma lista de todas as SKUs 
que foram inventariadas mais do que X dias atrás? 

4 
  

Para quais dos seguintes gostaria de ser capaz de 
armazenar diferentes tipos de inventário? 

5 SKU 5 

 Para quais dos seguintes gostaria de ser capaz de 
armazenar períodos de inventário especiais? 

5 SKU 5 

Como deve o sistema apoiar o processo de 
inventário? 

4 
Sem papel (uso de 
dispositivos fixos ou 
portáteis) 

4 

Deve o sistema apoiar a recontagem automática de 
todo o inventário de uma SKU quando confrontado 
com desvios numa localização de armazenamento

48
? 

4 
  

Que tipos de inventários devem ser suportados pelo 
sistema

49
? 

5 Cego 5 

 
Duplamente cego 5 

Deve ser possível configurar o sistema para que não 
só o número de localizações deva ser inserido durante 
a elaboração do inventário, mas também SKU e 
quantidade? 

5 
  

Sistemas de Informação (15/21) 4 
  

Que informações devem ser possíveis salvar no 
registo de movimento de inventário? 

5 

Movimento da encomenda  5 

Lote 5 
Cliente/ordem de 
processamento  

5 

Unidade de carga/unidade de 
transporte 

5 

Tipo de movimentação de 
inventário 

5 

Localização de 
armazenamento 

5 

Número da SKU 5 

Número de movimentos 3 

Data de validade 5 
Localização de origem e de 
destino  

3 

Número de série 5 
Motivo para as mercadorias 
recebidas/emitidas (entrega, 
devolução, e assim por 
diante) 

4 

Quantidades 5 

                                                           
47

 De acordo com o número da SKU - um número da SKU (números, área) é introduzido e a 

documentação de inventário correspondente é gerada. 

De acordo com o valor do produto - um valor do produto ou um intervalo é inserido e a documentação de 

inventário correspondente é gerada. 
48

 Se o atual inventário de uma SKU numa localização de armazenamento estiver incorreto, todo o 

inventário dessa SKU é recontado. 
49

 Cego: A lista não contém quantidades para as localizações de armazenamento que precisam de ser 

inventariadas. 

Duplamente Cego: Uma segunda contagem segue a primeira contagem "cega", os resultados de ambas 

as contagens são comparados. Se os resultados forem diferentes, uma ordem de recontagem será 

autorizada.  
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Quer ter campos autodefiníveis disponíveis para 
SKUs, inventários e encomendas que podem ser 
usados como informação em, por exemplo, relatórios 
e documentos? 

3 
  

Deve a base de dados ter uma estrutura de base de 
dados aberta

50
? 

2 
  

Que critérios deve o utilizador ser capaz de usar para 
iniciar uma consulta? 

3 

Seleção de consultas pré-
determinadas fixa 

3 

Digitalização dos parâmetros 
para consultas pré-
determinadas 

3 

Digitalização de consultas 
autodefinidas 

3 

Que utilizadores devem ser capazes de 
armazenar/salvar consultas autodefinidas? 

3 
Utilizadores individuais 3 

Todos os utilizadores 3 

Como deve o utilizador ser capaz de personalizar os 
resultados de uma consulta? 

3 

Selecionar os campos a 
serem exibidos 

4 

Ordenar de acordo com 
campos pré-determinados 

4 

Ordenar de acordo com 
campos desejados 

4 

Determinar a sequência de 
saída dos campos (por 
exemplo, ordem das colunas) 

3 

De acordo com que critérios pré-definidos deve ser 
possível determinar o tempo de processamento 
(dados históricos)? 

5 

Por encomenda 5 

Por cliente 5 

Por zona do armazém 5 
De acordo com que critérios pré-definidos deve ser 
possível determinar a utilização? 

5 Por membro do pessoal 5 

De acordo com que critérios pré-definidos deve ser 
possível consultar o nível de inventário de um 
produto? 

4 

Por gama de produtos 4 

Por zona do armazém 3 
Por localização de 
armazenamento 

3 

Combinação dos critérios 
acima (por exemplo, gama 
de produtos/ zona do 
armazém) 

4 

De acordo com que critérios pré-definidos deve ser 
possível consultar a lotação do armazém? 

3 

Por localização de 
armazenamento 

4 

Por zona do armazém 3 

Por tipo de armazenamento 3 
De acordo com que critérios pré-definidos deve ser 
possível consultar mudanças no inventário? 

5 De acordo com a razão da 
mudança 

5 

Quais das seguintes estatísticas/Key Performance 
Indicators o sistema deve ser capaz de fornecer? 

5 

Número de SKUs com 
inventário para um período 
de tempo específico 

4 

Número de SKUs com 
movimentos de inventário 
para um período de tempo 
específico 

3 

Número de SKUs recebidos 
a cada dia 

5 

Número de unidades 
enviadas por dia 

5 

Encomendas, SKUs, picks 
por dia/semana/mês 

5 

Encomendas, volume, peso 2 

                                                           
50

 O modelo da base de dados subjacente permite aos utilizadores criar as suas próprias consultas da 

base de dados (acesso à leitura). 
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de acordo com cliente/tipo de 
transporte 

Inventário por grupo de 
produtos 

2 

Inventário por dia 5 
Visão geral do nventário para 
um período de tempo 
específico 

5 

Valor do inventário 5 

Transferências por dia 5 
Tempo de permanência 
média de uma SKU no 
armazém 

4 

Comparação das 
entregas/devoluções para 
um período de tempo 
específico 

4 

Peso total de todos os bens 
enviados a cada dia 

2 

Utilização do armazém  4 
Tempo de armazenamento 
por SKU 

4 

Extensão de armazenamento 
por SKU 

2 

Precisão da quantidade 
entregue 

2 

Confiabilidade da data de 
entrega 

2 

Lista de SKUs sem unidades 
suficientes em inventário  

5 

Lista de ajustes de inventário 5 

Taxa de rotatividade 4 

Bens recebidos a cada dia 4 
Deve ser possível consultar estatísticas/Key 
Performance Indicators para cada cliente? 

4 
  

Deve ser possível guardar os relatórios num ficheiro 
em formato Microsoft Excel ou como um ficheiro .csv? 

4 
  

Deve ser possível para os utilizadores projetar 
(design) etiquetas usando um gerador de impressão? 

5 
  

Inbound/Outbound 

Perguntas Peso Respostas Peso 

Inbound (18/22) 5 
  

Deve ser possível capturar ou gerir movimentos 
não planeados de inventário de fora para dentro 
do armazém? 

3 
  

Deve o sistema ser capaz de processar 
Advanced Shipping Notes (ASN)? 

3 
  

Que informações da nota de envio (ASN) devem 
ser possíveis armazenar no sistema? 

3 

Número das SKUs 3 

EAN 128 / GTIN 128 3 

Data de entrega planeada 3 

Quantidade 3 
Serial Shipping Container 
Code (SSCC) 

3 

Número da nota de envio 
(shipping note) 

3 

Data de produção 3 
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Etiqueta da grade 3 
Deve ser possível usar os dados da nota de 
envio/encomenda a fim de conciliar os produtos 
recebidos? 

3 
  

Como devem os dados das entregas ser 
capturados? 

5 
Captura automática dos 
dados (por exemplo, 
notificação EDI) 

5 

Como devem os produtos recebidos ser 
identificados e como devem os dados ser 
transferidos?      

5 
Identificação através de 
código de barras com 
transferência de dados  

5 

Como devem os volumes dos produtos recebidos 
ser capturados? 

3 
Cada embalagem é 
capturada 

3 

Que informações sobre as mercadorias 
recebidas devem ser possíveis armazenar no 
sistema? 

3 

Número da SKU  3 
Referência à advanced 
shipping note (se a nota de 

envio estiver disponível) 
3 

Referência à encomenda (se 
a encomenda estiver 
disponível) 

3 

EAN 128 / GTIN 128 3 

Data de entrega 3 

Quantidades 3 
Serial Shipping Container 
Code (SSCC) 

3 

Número de identificação da 
embalagem 

3 

Deve ser possível configurar o sistema de tal 
modo que a quantidade anunciada não é 
apresentada quando os bens são recebidos? 

4 
  

Deve o WMS suportar a comparação automática 
das mercadorias entregues com os produtos 
encomendados ou anunciados? 

4 
  

Como deve o sistema ser capaz de fornecer 
informações se a entrega estiver acima ou abaixo 
da tolerância permitida? 

4 SKU específica 4 

 Como deve o sistema apoiar a reconciliação 
entre os bens recebidos e as advanced shipping 
notes/encomendas? 

4 
Comparação dos números 
das SKUs 

4 

Comparação da quantidade 4 
Deve ser possível transmitir a comparação entre 
os bens recebidos e a nota de 
entrega/notificação ao host system? 

3 
  

Deve ser possível transmitir a comparação entre 
os bens recebidos e a nota de 
entrega/notificação ao fornecedor sem usar o 
host system? 

4 
  

Como devem as mercadorias recebidas ser 
confirmadas? 

5 
Confirmação individual de 
cada SKU 

5 

Como deve o sistema suportar os controlos por 
amostragem? 

3 

Um tamanho fixo da amostra 
aleatória por SKU é 
armazenado 

3 

Um tamanho percentual da 
amostra aleatória por SKU é 
armazenado 

3 

Uma fórmula para calcular o 
tamanho da amostra 
aleatória por SKU é 
armazenada 

3 

Um tamanho específico do 
cliente da amostra aleatória 
é armazenado 

3 

Um tamanho  específico do 
fornecedor da amostra 

3 
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aleatória é armazenado 

Deve ser possível para o utilizador imprimir 
etiquetas individuais manualmente? 

5 
  

Deve ser possível armazenar diferentes layouts 
de etiquetas no sistema? 

5 
  

Put Away (12/15) 5 
  

Como deve ser possível encontrar localizações 
de armazenamento? 

4 

Automaticamente, 
dependendo das condições 
de armazenamento e 
estratégias 

4 

Quais estratégias de armazenamento devem ser 
suportadas? 

4 

Zonas ABC 3 

SKU única 5 

Único lote 5 
Otimização da ocupação das 
localizações de 
armazenamento (por 
exemplo, 2 paletes 
industriais ou 3 euro-paletes) 

4 

Deve ser possível armazenar várias estratégias 
de armazenamento para cada SKU ao mesmo 
tempo

51
? 

4 
  

Deve ser possível armazenar várias estratégias 
de armazenamento para cada área do armazém 
ao mesmo tempo

52
? 

4 
  

Deve a formação de clusters ser suportada 
durante o armazenamento

53
? 

3 
  

Como deve ser a formação de clusters ser 

suportada? 
3 

Formação automática de 
clusters 

3 

 Deve ser possível variar o parâmetro de 
formação de clusters? 

3 
  

Que tipos de armazenamento devem ser 
suportados? 

4 

Armazenamento de uma 
única SKU por dispositivo de 
carregamento 

4 

Armazenamento de SKUs 
mistas por dispositivo de 
carregamento 

4 

Como deve ser a localização de armazenamento 
determinada?  

5 
A localização de 
armazenamento é 
determinada pelo sistema 

5 

Como deve o sistema garantir que a localização 
de armazenamento correta é inserida? 

5 

Entrada manual de um dígito 
de verificação ou da 
localização de 
armazenamento 

4 

Dígito de verificação ou 
localização de 
armazenamento são 
digitalizados (scanned) no 

sistema 

4 

 Deve o sistema selecionar automaticamente 
localizações de armazenamento alternativas para 

3 
  

                                                           
51

 Por exemplo, existe uma estratégia de armazenamento para cada uma das diferentes épocas do ano 

para uma SKU. A estratégia é selecionada com base na estação em que se está. 
52

 Por exemplo, existem estratégias de armazenamento otimizadas para o espaço, o tempo, ou o pessoal 

para cada área do armazém. Uma estratégia de armazenamento é selecionada dependendo da situação 

atual de armazenamento. 
53

 SKUs que são muitas vezes retiradas do armazenamento em conjunto também devem ser 

armazenadas perto uma da outra, por exemplo, interruptores e respetivas tampas. 
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armazenar SKUs num sistema manual
54

? 

Deve ser possível para o utilizador substituir a 
localização atribuída ao armazenar o produto 
manualmente? 

4 
  

Controlo do Armazém (4/8) 5 
  

Deve o sistema suportar a transferência direta de 
SKUs individuais do departamento de 
recebimento para o departamento de expedição 
(cross docking oportunista) quando necessário

55
? 

4 
  

Deve o sistema suportar a transferência direta de 
bens do departamento de receção para a área de 
picking?  

4 
  

Deverá ser possível configurar o sistema de tal 
maneira que as localizações de armazenamento 
são determinadas com base nos tempos de 
recuperação (retrieval times)? 

3 
  

Deve o WMS gerar propostas de novos requisitos 
de capacidade do armazém ou modificações das 
localizações de armazenamento (por exemplo, 
dividindo grandes compartimentos em 
compartimentos mais pequenos)? 

3 
  

Picking (16/27) 5 
  

Que métodos para arrumar as mercadorias no 
picking deve o sistema suportar

56
? 

3 
Arrumação não relacionada 
com a encomenda (homem 
aos produtos) 

3 

Deve o sistema suportar picking de duas fases 
ou picking multifásico (aka "Batch 
Picking"/"Pick&Sort")

57
? 

3 
  

Deve o sistema suportar o processamento de 
grupos de encomendas (aka "Multi-Order 
Picking"/"Sort while Pick": um trabalhador, várias 

encomendas)
58

? 

3 
  

Deve o sistema suportar o picking negativo
59

? 4 
  

Como devem as informações ser fornecidas para 
o picking? 

5 

Sem recorrer ao papel 
utilizando a transmissão de 
dados via rádio ou 
infravermelhos  

5 

Deve o sistema ser capaz de exibir caixas 
inteiras e quantidades de paletes parciais

60
? 

5 
  

                                                           
54

  O condutor de empilhador quer armazenar uma SKU na localização de armazenamento especificada 

mas esta está ocupada. Ao pressionar um botão, uma nova localização de armazenamento é solicitada e, 

ao mesmo tempo, um "processo de disrupção" é disparado. 
55

 A SKU não é normalmente transferida diretamente. No entanto, se necessário, o produto é transferido 

diretamente. 
56

 Arrumação das mercadorias independente das encomendas significa que as unidades de 

armazenamento são arrumadas para o picking sem qualquer referência a encomendas concretas.  
57

 As ordens de picking são agregadas num grupo (batch). A primeira fase do picking é realizada de 

acordo com o tipo de SKU e as encomendas são ignoradas. O trabalhador não sabe para que 

encomendas está a realizar o picking. Após a primeira fase ser completada, as SKUs escolhidas são 

classificadas com base nos pedidos dos clientes. 
58

 Um trabalhador processa várias encomendas ao mesmo tempo, mas separa-las de acordo com o 

cliente (por exemplo, usando um carrinho de picking com vários compartimentos de armazenamento). 
59

 Por exemplo, uma palete empilhada tem 100 caixas, 98 das quais precisam de ser escolhido. O 

trabalhador retira 2 caixas, coloca-las numa palete vazia, e leva a palete original (com 98 caixas). A palete 

com as 2 caixas é deixada para trás. 
60

 A quantidade das unidades a serem escolhidos não é igual a um múltiplo da palete. O sistema mostra 

primeiro o número de caixas a serem retiradas e, em seguida, mostra a quantidade de palete parcial a ser 

retirada. 
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Como devem os bens ser monitorizados quando 
são escolhidos? 

5 

Monitorização da localização 
de armazenamento ao 
escolher a partir de um 
armazém manual (por 
exemplo, usando um 
scanner) 

5 

Monitorização da SKU ao 
escolher a partir de um 
armazém manual (por 
exemplo, usando um 
scanner) 

5 

Exibir uma imagem da SKU 
no scanner de aquisição de 

dados móveis (MDA) 
2 

Que estratégias para a seleção do caminho mais 
curto deve o sistema suportar? 

4 

Definição sequencial das 
localizações de 
armazenamento 

3 

Looping através dos 
corredores 

3 

Armazenamento das SKUs 
de alta rotatividade (fast-
moving) perto da área de 
expedição 

4 

De que formas deve ser possível otimizar as 
ordens de picking? 

3 
Igualdade de utilização das 
áreas de picking 

3 

Deve o sistema suportar wave picking 
(combinando ordens e libertando-as em ondas de 
picking)? 

5 
  

Que características devem ser levadas em 
consideração na criação das unidades de envio? 

4 

Requisitos específicos da 
SKU 

4 

Requisitos específicos do 
cliente 

5 

Requisitos específicos da 
encomenda 

5 

Como deve a criação de unidades de envio ser 
apoiada? 

3 Determinação da sequência 
de picking 

3 

Que embalagens e ajudas de carga devem ser 
suportadas? 

5 

Barril 5 

Caixa 5 

Palete 5 
Deve o sistema verificar a disponibilidade de uma 
SKU pouco antes da ordem de picking ser 

libertada? 
4 

  

Deve o trabalhador ser capaz de selecionar a 
próxima SKU da encomenda? 

4 
  

Deve ser possível parar uma ordem de picking 
que já tenha sido começada e terminá-la mais 
tarde

61
? 

4 
  

Recuperação (3/4) 5 
  

Que estratégias de recuperação devem ser 
suportadas

62
? 

5 

FIFO (First In First Out) 

rigoroso  
5 

FEFO (First Expired First 
Out) rigoroso 

5 

De acordo com a quantidade 4 

                                                           
61

 O trabalhador para de recolher as SKUs da ordem de picking em que está a trabalhar, recolhe SKUs de 
outra ordem de picking, e depois completa a primeira ordem em que estava a trabalhar. 
62

 No caso do FIFO rigoroso os produtos são recuperados na ordem exata de armazenamento. A ordem 
de recuperação é decidida pelo carimbo de tempo de armazenamento, que pode ser exato ao dia ou ao 
segundo. No caso do FEFO rigoroso os produtos são recuperados de acordo com o tempo restante de 
armazenamento mínimo ou data de validade. A recuperação de acordo com a quantidade serve para 
minimizar o picking ou os transportes. A recuperação de acordo com a data de produção necessita que o 
sistema seja capaz de armazenar a data de armazenamento e a data de produção separadamente. 
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De acordo com a data de 
produção 

4 

Deve o sistema selecionar automaticamente 
localizações de armazenamento alternativas 
aquando da recuperação num sistema manual

63
? 

3 
  

Deve ser possível para o sistema acionar a 
recuperação de bens que não precisam de ser 
recolhidos pouco antes de eles precisarem de ser 
enviado

64
? 

3 
  

Outbound (11/27) 5 
  

Que dados devem ser capturados e geridos para 
cada unidade de expedição?  

4 

Carga (número da SKU e 
quantidade) 

5 

Dimensões precisas 3 

Peso 3 
GTIN (Global Trade Item 
Number) 

5 

Conteúdo da unidade 
expedição  

5 

Número da nota de entrega 4 

SSCC 5 
Deve ser possível armazenar de novo as 
unidades de expedição recolhidas? 

4 
  

Deve o sistema ser capaz de suportar a 
recuperação de bens que foram armazenados de 
novo pouco antes do seu tempo de expedição

65
? 

4 
  

Deve ser possível para o sistema exibir as 
unidades de expedição pertencentes a uma 
encomenda de um cliente? 

4 
  

Deve ser possível para o sistema exibir as 
unidades de expedição pertencentes a um 
carregamento

66
? 

4 
  

Como deve o sistema garantir que a SKU foi 
carregada corretamente? 

5 

Dígito de verificação ou o 
número da doca/rampa é 
digitalizado (scanned) para o 
sistema 

5 

Entrada manual do dígito de 
verificação ou do número da 
doca/ rampa 

5 

Deve o sistema ser capaz de enviar notificações 
de que as mercadorias foram expedidas (por 
exemplo, para o host system)? 

5 
  

De acordo com que critérios devem as 
encomendas disponíveis ser combinadas nos 
carregamento? 

5 Solicitações/instruções dos 
clientes  

5 

 
Zona alvo 5 

Como deve ser o meio de transporte selecionado 
para uma rota? 

3 Manualmente 3 

Como deve ser o transitário atribuído a uma rota? 3 Manualmente 3 
Para quais dos seguintes critérios deve ser 
possível criar papéis de saída de mercadorias 
(good issue papers)? 

5 Encomenda 5 

 

                                                           
63

 O condutor de empilhador quer recuperar uma SKU da localização indicada mas esta está vazia. Ao 
pressionar um botão, uma nova localização é determinada.  
64

 É feito o picking dos produtos mas a palete completa não é recuperada (retrieved) do armazenamento 
até que a ordem para carregar as mercadorias seja libertada. 
65

 A ordem de recuperação é enviada automaticamente com base nos tempos de expedição armazenados 
no sistema. 
66

 Várias encomendas de clientes são consolidadas num carregamento e enviadas juntas; as unidades de 
expedição de um cliente podem ser separadas de acordo com critérios lógicos, como a localização de 
descarga. 


