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Resumo
Cada vez mais, nos dias que correm, as empresas têm como um dos seus principais objectivos alcançar a
optimização e eficiência máxima nos seus processos e actividades de modo a que estes possam ser
realizados com o mínimo desperdício possível, quer seja de tempo, energia, matérias-primas, recursos
humanos, entre outros. Assim sendo, a área da logística, e mais concretamente a área da logística
hospitalar, não foge à regra e assume a sua posição na procura incessante por processos cada vez mais
eficientes.
Foi também no sentido de optimizar os seus processos e actividades que o grupo Luz Saúde, um dos
maiores grupos de prestação de cuidados de saúde a actuar em Portugal, inaugurou em 2015 um armazém
central localizado na Venda do Pinheiro com o objectivo de fornecer parcialmente todas as unidades do
grupo. A área da gestão de armazéns ganhou por isso um papel ainda mais fulcral no seio das operações
do grupo, sendo que a optimização deste novo armazém central resultaria também num consequente
aumento da eficiência das operações do grupo. Assim, esta dissertação surge com o objectivo de estudar
as operações do novo armazém de modo a poderem ser identificadas as melhores medidas para uma
maior eficiência de processos neste armazém, nomeadamente na operação de picking.
Através deste estudo chegou-se então à conclusão que uma das principais medidas para a optimização
dos processos do armazém é a adopção de uma correcta disposição dos SKUs pelas localizações do
armazém, visto que 50% do tempo da operação de picking é despendido em deslocações internas. A
resolução deste problema, denominado SLAP - Storage Location Alocation Problem, resulta numa redução
dos tempos e distâncias na operação de picking. O problema descrito foi resolvido nesta dissertação
através do desenvolvimento de um modelo em programação matemática e do tratamento detalhado dos
dados do problema de modo a poderem ser aplicados no modelo.
A solução óptima obtida através do modelo resulta numa diminuição de 22% do tempo total de recolha da
procura total do período de tempo em estudo. Com o estudo desenvolvido é elaborado um conjunto de
recomendações para a empresa com o objectivo de minimizar os seus tempos da operação de picking.

Palavras-chave: Optimização; Logística Hospitalar; Luz Saúde; Gestão de Armazéns; Storage Location
Alocation Problem

Abstract
More and more, companies have as one of their main objectives the achievement of optimization and
maximum efficiency in their processes and activities so that they can be carried out with the least possible
waste, be it time, energy, raw materials, and human resources, among others. Therefore, the logistics’ area,
and more specifically the area of hospital logistics, does not escape the rule and assumes its position in the
incessant search for increasingly efficient processes.
It was also in the sense of optimizing its processes and activities that Luz Saude group, one of the largest
health care groups operating in Portugal, inaugurated in 2015 a central warehouse located in Venda do
Pinheiro, with the aim of partially supplying all the units of the group. Therefore, the warehouse management
topic gained an even more central role within the group's operations, and the optimization of this new central
warehouse would also result in a consequent increase in the efficiency of the group's operations. Thus, this
project arises with the aim of studying the operations of the new warehouse so that the best measures can
be identified for greater efficiency of processes in this warehouse, namely in the order-picking operation.
Through this study it was concluded that one of the main measures to optimize the warehouse processes
is the adoption of a correct arrangement of the SKUs by warehouse locations, as 50% of the picking time is
spent on the itineraries. The solution to this problem, called SLAP - Storage Location Allocation Problem,
results in a reduction of times and distances in the picking operation. The problem described was solved in
this dissertation through the formulation of a mathematical programming model and the detailed treatment
of the data of the problem so that they can be applied in the model.
The application of the obtained optimal solution's result is an instantaneous decrease of 22% in total picking
time for the total demand of the period under study. In addition to SLAP’s solution, other recommendations
are also given to the company with the aim of further minimizing the picking operation times.

Keywords: Optimization; Health Sector Logistics; Luz Saude; Warehouse Management; Storage Location
Alocation Problem
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1 – Introdução
No capítulo introdutório desta dissertação, começa por ser feita uma contextualização do caso de estudo
de modo a que, de uma forma sumária, se possa compreender o caso em estudo e o problema em questão.
De seguida são expostos os principais objectivos que se pretendem alcançar com a realização deste
trabalho, sendo que por último é apresentada a estrutura do trabalho em questão.

1.1 – Contextualização do Caso de Estudo
O Grupo Luz Saúde é um dos maiores grupos de prestação de cuidados de saúde a actuar em Portugal,
sendo detentor da marca Hospital da Luz, uma das mais reconhecidas marcas a nível nacional no sector
da saúde. Tendo sido fundado em 2000, conta já com 29 unidades de saúde espalhadas por todo o país.
Em 2015 ocorreu uma mudança na rede logística da Luz Saúde com a inauguração do armazém central
do grupo, o qual passou a armazenar parte dos produtos fornecidos, quando antigamente os produtos eram
enviados directamente dos fornecedores para as unidades de saúde. O armazém central está localizado
na Venda do Pinheiro e armazena 729 SKUs (Stock Keeping Units).
Apesar do pouco tempo de existência, o armazém central do grupo Luz Saúde conta já com níveis de
eficiência e eficácia assinaláveis. Não obstante, há sempre espaço para melhorias, de modo a optimizar
as operações do armazém e torná-las ainda mais eficientes. Em particular, as operações de
armazenamento e picking são aquelas onde há mais potencial para melhorias dentro do armazém em
questão. Isto deve-se ao facto dessas operações serem aquelas que consomem mais tempo e recursos
dentro do armazém, sendo claramente mais complexas que as operações de recepção e expedição, que
têm processos mais simples e com menos potencial para possíveis melhorias.
De todas as operações efectuadas no armazém, o picking é a que mais tempo consome, sendo que um
dos factores que mais influencia os tempos de picking é a localização dos SKUs, pois essa localização terá
influência directa na distância a ser percorrida e, consequentemente, nos custos de armazenamento. Assim
sendo, o armazenamento dos SKUs terá grande impacto no processo de recolha de encomendas e nos
custos associados à gestão do armazém.
É neste contexto que surge a motivação para a presente dissertação de mestrado, a qual tem por objectivo
o planeamento da alocação dos espaços de armazenamento (conhecido por Storage Location Assignment
Problem, SLAP) no novo armazém da Luz Saúde tendo em vista reduzir os tempos de picking actualmente
verificados no referido armazém.
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1.2 – Objectivos da Dissertação
O objectivo principal da dissertação é a resolução do problema acima referido, o qual envolve o
planeamento da alocação dos espaços de armazenamento no novo armazém da Luz Saúde tendo em vista
a minimização dos tempos percorridos pelos pickers na actividade do picking.
No entanto, apesar de esse ser o principal objectivo, a dissertação envolve um estudo alargado sobre toda
a temática a analisar, não se focando única e exclusivamente no cumprimento do objectivo principal. Assim,
existe um conjunto de objectivos secundários, para além do objectivo principal, a serem alcançados no
decorrer desta dissertação.
Nesse sentido, os objectivos a serem alcançados na presente dissertação são:


A aquisição de um conhecimento alargado sobre o caso a estudar;



O aprofundamento dos conceitos relacionados com o tema em questão, partindo dos pontos de
vista de diferentes autores que se dedicaram ao estudo desses conceitos;



A resolução do problema em estudo através do método que melhor se adequa à resolução do
problema, tendo em conta as características do problema e as diferentes alternativas apresentadas
na literatura de diversos autores;



A elaboração de recomendações de melhoria à empresa.

1.3 – Estrutura da Dissertação
A presente dissertação em Engenharia e Gestão Industrial, tendo em conta os objectivos a que se propõe,
foi desenvolvida de acordo com a seguinte estrutura:


Capítulo 1: Introdução – neste capítulo é feita uma breve contextualização do problema em
causa, sendo também apresentados os principais objectivos da dissertação, bem como a sua
estrutura;



Capítulo 2: Caso de Estudo – neste capítulo é feita a apresentação e caracterização do caso de
estudo. É apresentada em traços largos a história do grupo Luz Saúde, sendo depois apresentada
com maior detalhe a sua rede logística. No entanto, o principal foco deste capítulo vai para a
caracterização física do armazém central, bem como para a descrição das suas operações. Depois
de descrito o caso de estudo, é então apresentado o problema que a ser desenvolvido na
dissertação;



Capítulo 3: Estado da Arte – o terceiro capítulo da dissertação é aquele onde é feita a revisão de
literatura sobre os temas a estudar. Começa por definir-se o conceito de logística, aplicando-o
depois ao sector da saúde. São depois também exploradas, na literatura existente, as operações
principais dentro de um armazém, bem como as principais estratégias operacionais. Por fim são
apresentados os métodos de resolução mais comuns para o problema, bem como a metodologia
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a aplicar na dissertação e que tem como finalidade a resolução do problema e a aplicação de uma
solução óptima.


Capítulo 4: Modelização do Problema em Estudo – é no quarto capítulo da presente dissertação
que é formulado e apresentado o modelo em programação matemática a utilizar na resolução do
problema em questão.



Capítulo 5: Aplicação ao Caso de Estudo – depois de formulado o modelo, é necessário aplicálo este caso de estudo em concreto. Assim, neste quinto capítulo é analisada detalhadamente a
solução óptima resultante da aplicação dos dados reais ao modelo construído. É também neste
capítulo que é efectuada a análise de performance ao armazém actual, através da comparação
com o caso óptimo, sendo finalmente também realizada uma análise de sensibilidade aos
resultados.



Capítulo 6: Conclusões, Trabalho Futuro e Recomendações – no último capítulo são feitas
recomendações à empresa com o objectivo de pôr em prática as soluções alcançadas na
dissertação. Por fim resta apenas apresentar as principais conclusões finais retiradas de todo o
trabalho efectuado.
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2 – Caso de Estudo
O segundo capítulo da presente dissertação destina-se à apresentação detalhada do caso que irá ser
estudado. O capítulo inicia-se com uma breve contextualização histórica do grupo Luz Saúde, de modo a
dar a conhecer em traços gerais as bases da empresa em questão. Em seguida são brevemente
apresentadas as entidades integrantes da rede logística do grupo, sendo posteriormente feita uma
comparação entre as redes logísticas antes e depois da inauguração do novo armazém do grupo,
mencionando as principais vantagens, desvantagens e diferenças entre cada uma das duas redes. Os
subcapítulos posteriores focam-se apenas no armazém central, sendo apresentado ao detalhe o seu layout
(dimensões, localizações, entre outros aspectos) e as operações e processos ocorrentes no armazém. Por
fim são apresentados os problemas encontrados e as questões que irão ser trabalhadas no decorrer da
dissertação.

2.1 – História do Grupo
Toda a informação apresentada nesta secção tem por base informação retirada do website oficial da Luz
Saúde (Luz Saúde, 2018), bem como dos seus Relatórios e Contas dos anos de 2014, 2015 e 2016 (Luz
Saúde, 2014; Luz Saúde, 2015; Luz Saúde, 2016).
A Luz Saúde é um grupo português de prestação de cuidados de saúde, tendo iniciado actividade no ano
2000, na altura com o nome Espírito Santo Saúde. Neste momento presta serviço em 29 unidades
espalhadas pelo país, dividindo o seu modelo de negócios em três segmentos operacionais principais: (i)
Cuidados de Saúde Privados, (ii) Parcerias Público-Privadas (PPPs) e (iii) Outras actividades, nas quais
se incluem hospitais residenciais ou residências sénior. O grupo cria assim uma das maiores redes
integradas de prestação de cuidados de saúde no país.
A figura 1, abaixo apresentada, apresenta os três segmentos operacionais principais acima referidos,
apresentando também todas as unidades de saúde pertencentes a cada um desses segmentos. Tal como
se pode verificar pela figura a Luz Saúde tem também participações financeiras em duas entidades, sendo
elas a Genomed, na qual tem uma participação de 38%, e a HL – Sociedade Gestora do Edifício, na qual
a Luz Saúde tem uma participação de 10%. Estas participações financeiras, no entanto, não fazem parte
dos segmentos operacionais do grupo.
É de referir também que o grupo Luz Saúde tem estado em constante expansão, com a construção, compra
e aquisição de diversos hospitais e unidades de saúde, cimentando cada vez mais a sua posição como um
dos maiores na sua área a nível nacional.
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Figura 1 - Unidades de saúde do grupo Luz Saúde

Em Fevereiro de 2014 a Espírito Santo Saúde tornou-se a primeira empresa privada do sector de saúde
cotada em bolsa, concretizando a sua entrada no mercado de capitais através de uma oferta inicial, e tendo
sido colocadas e transaccionadas 49% das acções do grupo no mercado bolsista. Mais tarde nesse mesmo
ano, após um processo altamente competitivo de ofertas públicas de aquisição, 96% das acções do grupo
foram adquiridas pela empresa portuguesa Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A., que passou a ser
acionista maioritário do grupo até aos dias de hoje. Foi também anunciada nessa altura a mudança de
nome do grupo, nascendo assim a Luz Saúde.
O crescimento da Luz Saúde tem sido exponencial desde a sua fundação. Em 2015 atingiu os valores de
423,6 milhões de euros em rendimentos operacionais consolidados e 524 milhões de euros em activos
totais consolidados, valores que se prevê que cresçam ainda mais de ano para ano. Nesse mesmo ano,
as unidades de saúde do grupo realizaram um total de 1,728 milhões de consultas, 60.300 cirurgias e
partos, bem como 552.000 atendimentos de urgência, números estes que também têm vindo a crescer
anualmente.
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A marca Hospital da Luz é talvez a mais reconhecida marca do grupo, dando nome a grande parte das
suas unidades de saúde desde 2015. A sua maior e mais importante unidade é o Hospital da Luz Lisboa,
que tendo sido inaugurado em 2007, e depois de um investimento total de 130 milhões de euros, conta já
com diversos prémios a nível nacional e internacional, entre eles o Prémio Valmor 2007 e o Prémio de
Melhor Empresa no Sector da Saúde atribuído pela revista Exame em parceria com a Informa C&B e a
Deloitte (Luz Saúde, 2017).

2.2 – Gestão e Caracterização da Rede Logística do Grupo
Neste subcapítulo será detalhadamente apresentada a evolução da rede logística do grupo Luz Saúde até
aos dias de hoje, dando especial ênfase às diferenças existentes entre a antiga rede e a nova rede. Serão
apresentadas as principais entidades envolvidas e as principais razões por detrás da decisão de mudança,
bem como as principais vantagens e desvantagens de cada uma das redes.

2.2.1 – Entidades Envolvidas
Existem diversas entidades envolvidas na rede logística do grupo Luz Saúde, desde os produtores iniciais
até aos consumidores finais. Dependendo do produto/serviço em questão, pode haver mais ou menos
entidades envolvidas. No entanto, este subcapítulo incidirá apenas nas entidades envolvidas entre os
fornecedores de materiais consumíveis e as unidades de saúde onde é recebido o consumidor final, por
serem aquelas que estão envolvidas no processo em estudo no âmbito da presente dissertação.
De notar que, no que se refere às unidades prestadoras de serviços de saúde, estas requerem variados
tipos de produtos de modo a satisfazer as necessidades dos clientes, tais como produtos farmacêuticos,
consumíveis clínicos, produtos de hotelaria e escritório, entre outros. Assim sendo, é lógico que existam
diversos fornecedores, de modo a poderem satisfazer as necessidades das unidades. Tal como
mencionado no subcapítulo anterior, existem 29 unidades de saúde espalhadas pelo país, com diferentes
serviços e diferentes dimensões. Entre elas constam hospitais, clínicas ambulatórias e residências sénior.
Cada uma dessas unidades possui um ou mais armazéns internos, que variam de dimensão e capacidade
consoante as necessidades de cada unidade. Muitos dos produtos vão directamente dos fornecedores para
os armazéns de cada unidade, onde serão posteriormente distribuídos por cada serviço. No entanto, desde
2015 existe também no grupo um armazém central localizado na Venda do Pinheiro, o qual funciona de
intermediário entre as unidades de saúde e alguns fornecedores. Nesse armazém são armazenados todos
os produtos que não são directamente fornecidos às unidades. Os produtos expedidos por esse armazém
são transportados para as unidades de saúde através da subcontratação de duas transportadoras: uma
para a zona norte e outra para a zona de Lisboa/Setúbal.
Assim sendo, as entidades analisadas no âmbito da presente dissertação são os fornecedores de materiais
a utilizar nas unidades de saúde, os armazéns de cada unidade, o armazém central contruído apenas em
2015 e as unidades prestadoras de serviços de saúde.
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2.2.2 – Antiga Rede Logística
Até ao ano 2015, cada unidade da Luz Saúde tinha uma cadeia de abastecimento individual. Cada unidade
estava responsável por estabelecer os contratos com os seus fornecedores e encomendar o material que
necessitasse para consumo interno, fosse este material para ir directamente para um serviço específico ou
para ficar em stock no armazém que cada unidade da Luz Saúde detém.
A figura 2 mostra um exemplo de como esta rede funcionava. Como se pode ver pela figura, os
fornecedores distribuíam directamente para as unidades de saúde. Neste exemplo específico, o fornecedor
1 só fornece para as unidades 1 e 2 (por serem as únicas que necessitam dos seus produtos) enquanto o
fornecedor 2 distribui para todas as unidades.

Figura 2- Representação esquemática da antiga rede logística

Apesar das rupturas de stock serem indesejáveis em quase todos os ramos de negócio, o sector da saúde,
pelo facto de ter vidas humanas em jogo, é um sector onde não pode haver sequer a menor possibilidade
que estas aconteçam. Assim sendo, é lógico que haja produtos que são utlizados com maior frequência, e
que por isso são encomendados recorrentemente e em grandes quantidades, e outros produtos que,
apesar de muito raramente serem utilizados, não podem deixar de existir para as raras ocasiões em que
são estritamente necessários. Para além disso, no sector da saúde muitas das vezes não se pode substituir
um produto pelo produto substituto mais semelhante, sendo que por essa razão torna-se ainda mais
imperativo garantir que não há rupturas de stock de nenhum produto.
As seguintes características que foram identificadas como sendo alguns dos principais defeitos e
desvantagens deste tipo de sistema são:
1. A primeira desvantagem advém do facto de que muitos dos fornecedores das diferentes unidades
eram os mesmos, o que implicava o estabelecimento de diversos contratos como cada fornecedor,
quando poderia existir apenas um. Os fornecedores também saíam a perder com este modelo –
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isto porque o transporte tinha de ser feito unidade a unidade em alturas distintas (dependendo de
momento da colocação das encomendas por parte de cada unidade), o que implica que nem
sempre podiam tirar tanto partido de economias de escala e, consequentemente, teriam custos de
transporte mais elevados;
2. Outra grande desvantagem da antiga rede logística está relacionada com a quantidade de
encomendas. Como era necessário fazer uma encomenda por fornecedor, o grande número de
fornecedores fazia com que houvesse também um grande número de encomendas, e,
consequentemente, elevados custos associados à colocação destas encomendas;
3. A última grande desvantagem do sistema adoptado até 2015 está associada às unidades de menor
dimensão dentro da Luz Saúde. No caso das unidades e hospitais de maior dimensão, como o
Hospital da Luz Lisboa e o Hospital Beatriz Ângelo, as encomendas são geralmente feitas em
grandes quantidades. Isto deve-se ao facto de que nestes hospitais, por haver uma grande
quantidade de utentes, os produtos serão sempre consumidos num curto espaço de tempo. Por
outro lado, as unidades de menor dimensão oferecem menos serviços e, consequentemente, têm
menos utentes. Assim sendo, os produtos que à partida já têm menor utilização passam a ser ainda
menos utilizados pelo facto do hospital ter menos utentes, sendo que o ideal seria encomendá-los
poucas vezes e em pequenas quantidades. E aqui está o grande problema – muitas das vezes, os
fornecedores estabelecem uma quantidade mínima de produto que fornecem por encomenda, o
que obrigava estas pequenas unidades a comprar, para certos produtos, quantidades muito
maiores do que aquelas que eram necessárias; o que resultava num aumento dos custos de
inventário, bem como numa perda de espaço muitas vezes necessário para outros produtos. Em
alguns casos, acrescia ainda o facto de alguns desses produtos estarem sujeitos a prazos de
validade, o que levava a recorrentes desperdícios quando o produto não era consumido antes do
final desse prazo. Note-se que deixar de encomendar certos produtos não poderia ser uma possível
solução porque, tal como explicado anteriormente, cada produto é essencial e muitas vezes
insubstituível.

2.2.3 – Nova Rede Logística
Foi com vista a atenuar os problemas acima indicados que foi constituída a 27 de Março de 2015 a
GLSMED TRADE, SA, uma sociedade na qual a Luz Saúde tem um interesse financeiro de 100%, e que
tem por objectivo a prestação de serviços especializados de distribuição e transporte de dispositivos
médicos e produtos farmacêuticos, através da criação de um armazém central localizado na Venda do
Pinheiro que fornece parcialmente todas as unidades do grupo. Esta nova entidade levou à criação de um
novo modo de funcionamento da rede logística.
O funcionamento da nova rede logística baseia-se numa estrutura mais centralizada, onde a GLSMED
TRADE compra alguns dos produtos aos fornecedores, armazenando-os no seu armazém central para

8

depois fornecer as unidades de saúde do grupo à medida das suas necessidades, enquanto os restantes
produtos continuam a ser comprados aos fornecedores directamente por cada uma das unidades de saúde,
tal como era feito antes de 2015. Esta transição foi feita gradualmente, sendo que nos primeiros meses de
funcionamento o armazém fornecia apenas o Hospital da Luz Lisboa e o Hospital Beatriz Ângelo, passando
depois a fornecer também as restantes unidades de saúde do grupo. O objectivo a longo prazo será
aumentar cada vez mais o número de produtos fornecidos às unidades de saúde por intermédio do
armazém central, diminuindo assim o número de produtos comprados directamente pelas unidades aos
fornecedores.
Na figura 3 pode ver-se um esquema representativo da nova rede. Neste caso, e comparando com a figura
2, o fornecedor 1 continua a fornecer directamente para as unidades que necessitam dos seus produtos
(as unidades 1 e 2), enquanto o fornecedor 2 passa a fornecer para o armazém central, que posteriormente
distribui os produtos pelas unidades.

Figura 3 - Representação esquemática da rede logística actual

O novo armazém central vem, portanto, atenuar as principais desvantagens apresentadas no subcapítulo
anterior:
1. Em primeiro lugar, traz a grande vantagem de diminuir os contactos de diversas unidades com os
mesmos fornecedores;
2. O novo armazém vem também trazer uma diminuição substancial do número de encomendas
efectuadas por cada unidade. Através do novo armazém central, apenas uma encomenda pode
fornecer uma grande panóplia de produtos, enquanto antigamente era necessária uma encomenda
por fornecedor (pois cada fornecedor garantia o fornecimento de um produto apenas, ou de uma
pequena gama de produtos). Esta diminuição de encomendas irá consequentemente levar a uma
redução substancial dos custos de transporte, não só pelo facto de haver menos encomendas mas
também por passar a ser possível tirar partido de economias de escala;
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3. Por último, este armazém vem ser especialmente útil para as unidades de saúde de menor
dimensão dentro do grupo, pois desta forma não estão sujeitas às quantidades de encomenda
impostas pelos fornecedores. Os produtos que passaram a ser fornecidos às unidades de saúde
pelo armazém central são fornecidos exactamente nas quantidades pretendidas, por mais
pequenas que elas sejam. Esta alteração levou a uma grande redução dos custos de stock e do
desperdício nos armazéns de cada unidade de saúde.
Este armazém tem também a particularidade de ter uma grande quantidade de diferentes SKUs, sendo
que esses SKUs têm uma grande variação nas suas principais características, como a sua dimensão, prazo
de validade, procura, entre outros. De facto, este armazém tanto alberga produtos de grandes dimensões
e apenas transportáveis em paletes, como também alberga produtos de pequenas dimensões, facilmente
colocáveis numa pequena prateleira. Tanto existem SKUs que ficam em stock durante largos períodos de
tempo, como outros que geralmente ficam em stock durante muito pouco tempo antes da sua expedição.
No que toca às encomendas, a mesma coisa acontece – há também uma grande variabilidade naquilo que
é pedido, nomeadamente a nível de quantidades e dimensões. Na mesma encomenda podem ser pedidas
dezenas de unidades de um mesmo produto e apenas uma ou duas unidades de um outro produto. Fica
assim claro que esta elevada variabilidade de características e procura, conjugada com a elevada
quantidade de SKUs existentes, faz da gestão de stocks um dos maiores desafios à gestão deste armazém.

2.3 – Descrição do Armazém Central
Os subcapítulos seguintes destinam-se à descrição pormenorizada do armazém central da GLSMED
TRADE, nomeadamente no que toca ao seu layout e toda a sua configuração física, mas também às
operações, processos e actividades que se realizam no armazém.

2.3.1 – Layout do Armazém – Configuração Física
O complexo da GLSMED TRADE na Venda do Pinheiro está dividido em dois espaços, tal como indicado
na figura 27 do Anexo I. O primeiro espaço, identificado no Anexo I como Armazém 85, é utilizado para a
recepção e expedição dos produtos, servindo como cais. Nele existem zonas devidamente identificadas
onde os SKUs ficam em espera enquanto não são transferidos para o segundo espaço (o armazém), ou
enquanto ficam em espera para a sua expedição. O segundo espaço, assinalado no Anexo I como
Armazém 86, corresponde ao armazém onde os SKUs são armazenados, e será descrito em detalhe neste
subcapítulo.
Tal como referido anteriormente, o armazém central da GLSMED TRADE possui uma enorme
complexidade de operações, pois lida com uma grande variedade de SKUs, albergando no total 729 SKUs.
Apesar disso, pode ser considerado um armazém de pequenas dimensões, principalmente quando
comparado com outros armazéns centrais de grandes empresas em Portugal. Possui 3628,83 m3, tendo
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41,195 metros de comprimento e 14,9 metros de largura entre paredes. Como se pode verificar na figura
4, o armazém conta com cinco corredores de estantes numerados de A a E, bem como três corredores
para movimentação dos pickers e para passagem das empilhadoras e paletes de produtos. Os corredores
de estantes A e E estão encostados às paredes do armazém, sendo que as estantes B e C estão
encostadas uma à outra. O corredor de estantes D é o único que se encontra isolado no meio de dois
corredores de movimentação, tal como a figura 4 indica. A partir desta planta é também possível visualizar
onde se encontram as zonas de packing e montagem de paletes para encomenda.

Figura 4 - Planta do armazém central (mm)

Como se pode ver pela planta acima, os corredores não têm todos o mesmo número de estantes nem
localizações para paletes. O corredor A conta com catorze estantes numeradas de 1 a 14, enquanto o
corredor E conta apenas com treze, numeradas de 2 a 14. Os corredores B, C e D, por sua vez, contam
apenas com sete estantes, começando na 8 e acabando na 14. Cada estante conta com quatro níveis
verticais para armazenamento de paletes com produtos: o nível do solo e três prateleiras adicionais. Os
corredores D e E contam ainda com prateleiras adicionais mais pequenas, colocadas no nível inferior, onde
se colocam produtos de menor dimensão que não são armazenados sobre paletes. As figuras 5 e 6
demonstram as diferenças existentes entre os corredores A, B e C e os corredores D e E no que toca às
mencionadas prateleiras.
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Figura 5 - Exemplo de uma estante do corredor A

Outro

Figura 6 - Exemplo de uma estante do corredor D

aspecto a ter em conta é o facto de que, apesar do comprimento de todas as estantes do armazém

ser o mesmo (2,7 metros), a profundidade das mesmas varia de corredor para corredor devido a restrições
de espaço relacionadas com a largura do armazém. Em particular, enquanto as estantes dos corredores
B, C e D têm 1,1 metros de profundidade, as estantes dos corredores A e E têm apenas 0,8 metros. Estas
dimensões correspondem aproximadamente às dimensões das paletes utilizadas, que possuem 1,1 metros
de comprimento e 0,8 metros de largura. Estas variações na profundidade das estantes têm consequências
no número de localizações para paletes que cada estante comporta, pois as paletes terão de ser colocadas
com orientações diferentes. Enquanto os corredores B, C e D podem ter três paletes por prateleira
(perfazendo um total de doze paletes por estante, distribuídos pelos quatro níveis verticais) tal como se
pode ver também na figura 6, os corredores A e E apenas comportam duas paletes por prateleira
(perfazendo um total de oito paletes por estante, também distribuídos pelos quatro níveis verticais), tal
como se pode ver na figura 5. A figura 7 apresenta a orientação pela qual as paletes devem ser colocadas,
dependendo da estante em questão.

Figura 7 - Representação da orientação das paletes (mm)

12

Ainda no que diz respeito às dimensões de cada localização, é de realçar o facto de que as localizações
superiores de cada estante (ou seja, as localizações situadas no quarto nível vertical) têm uma altura maior
que as restantes localizações pelo facto de não terem nenhuma prateleira por cima a limitar a sua altura,
sendo apenas limitadas pelo tecto do armazém.
Cada localização de armazenamento de SKUs que o armazém possui tem um código associado, de modo
a facilitar o reconhecimento pelos pickers. Na figura 8 é apresentado um exemplo do código de uma
localização de armazenamento do armazém.

Figura 8 - Exemplo de código de localização

Tal como se pode verificar pela figura acima, todos os códigos são compostos por 9 caracteres, sendo que
os dois primeiros correspondem ao código “A1” e nunca variam qualquer que seja a localização do
armazém. O caracter seguinte corresponde à letra do corredor (neste caso corresponde ao corredor C),
sendo que os dois caracteres seguintes correspondem ao número da estante (neste caso a localização
encontra-se na estante número 8). Os dois algarismos posteriores indicam o número da prateleira (neste
caso, por ser “01”, a localização é ao nível do solo), e os dois últimos algarismos correspondem à
localização exacta dentro da prateleira.
A título de exemplo, a figura 9 apresenta o esquema de duas estantes do armazém (utilizou-se como
exemplo as estantes 8 e 9 do corredor C).

A1C080401

A1C080402

A1C080403

A1C090401

A1C090402

A1C090403

A1C080301

A1C080302

A1C080303

A1C090301

A1C090302

A1C090303

A1C080201

A1C080202

A1C080203

A1C090201

A1C090202

A1C090203

A1C080101

A1C080102

A1C080103

A1C090101

A1C090102

A1C090103

Figura 9 - Representação esquemática de duas estantes do armazém
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2.3.2 – Operações no armazém central
O armazém conta com quatro colaboradores full-time: geralmente dois deles passam a maior parte do
tempo no cais, encarregue dos processos de entradas e saídas de produtos; os outros dois colaboradores
estão no armazém a tratar das operações de transferência e armazenamento de produtos, bem como do
picking e packing das encomendas. No entanto, devido ao reduzido número de colaboradores do armazém,
é prática comum que cada um dos colaboradores possa desempenhar outras funções dependendo das
necessidades do momento.
No que se refere a equipamentos, as operações desempenhadas no armazém central dependem da
utilização do sistema EyePeak para apoio à gestão do inventário em armazém, assim como de diversos
materiais essenciais ao transporte de produtos, nomeadamente, paletes, porta-paletes e empilhadoras.
A GLSMED TRADE faz recurso constante ao sistema EyePeak. O EyePeak é um sistema de gestão de
armazéns essencial em grande parte das operações do armazém. É este sistema que controla cada
produto que entra e que sai, o seu lote, a sua quantidade, as suas características, a data de validade, o
número de série, entre outras características, emitindo também as etiquetas de cada produto. Este sistema
é por isso essencial no controlo do inventário total do armazém. O sistema guarda e controla também a
localização de cada produto dentro do armazém. O sistema é também essencial durante as operações de
recolha e expedição de cada encomenda, bem como para fins de controlo de qualidade e armazenamento
de dados. Um dos terminais do sistema EyePeak é denominado PDA (Personal Digital Assistant), um
aparelho portátil e de extrema utilidade em muitas das operações do armazém, tendo variadas
funcionalidades e sendo facilmente manuseável por qualquer colaborador.
Já no que se refere às operações relacionadas com o transporte e armazenamento de mercadoria, e tal
como apresentado na figura 10, destacam-se: as paletes, que consistem em estrados de madeira sobre as
quais os produtos são acomodados; os porta-paletes, utilizados para transportar paletes que se encontrem
ao nível do solo; e as empilhadoras, veículos motorizados utilizados para transportar de forma mais rápida
paletes localizadas tanto ao nível do solo como a níveis superiores.

Figura 10 - Materiais de transporte e armazenamento de mercadorias: palete, porta-paletes e empilhadora
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Nos subcapítulos que se seguem serão apresentadas as principais operações e actividades que decorrem
no armazém da GLSMED TRADE, sendo elas a recepção de produtos, a sua transferência e
armazenamento, o picking dos produtos armazenados e a sua expedição.

2.3.2.1 – Recepção
A primeira fase do processo de passagem de um produto pelo armazém dá pelo nome de recepção ou
entrada. Esta fase engloba todas as operações decorrentes até à transferência e armazenamento do
produto em questão no armazém principal.
A operação tem início com o desembarque das paletes de mercadoria do camião para o cais, com recurso
a empilhadoras e/ou porta-paletes. Essa mercadoria é depois colocada pelo colaborador no local
apropriado até se finalizar do seu processo de entrada. Depois do desembarque da mercadoria, é
necessário proceder a uma série de confirmações de modo a conferir alguns dados e informações
essenciais. O primeiro documento a conferir é aquele que vem com a mercadoria, sendo que há três
documentos possíveis, dependendo do fornecedor: facturas, guias de remessa e guias de transporte,
sendo que este último é o menos comum. Depois de conferido(s) o(s) documento(s), é necessário conferir
a mercadoria descarregada. É preciso conferir se a encomenda tem os produtos correctos, a quantidade
pedida e se tem o número de nota de encomenda. Por último confere-se a referência de fornecedor e
verifica-se o lote e a data de validade da mercadoria (se aplicável). Depois de conferir todo o material e
documentos é tempo de dar entrada dos produtos, no software EyePeak, através da introdução manual
dos dados necessários, sendo que o programa actualizará automaticamente os inventários depois de dada
a entrada de cada produto. Será então depois impressa uma etiqueta que acompanhará o produto durante
toda a sua estadia no armazém. Depois de colocada a etiqueta o produto está pronto para a sua
transferência e armazenamento.
É de realçar que as recepções de produtos não respondem a nenhum tipo de janela temporal, sendo que
há recepções a acontecer em diversas horas do dia. Dependendo de cada dia o número de recepções de
produtos a chegar ao armazém pode também variar.

2.3.2.2 – Transferência e Armazenamento
Depois do processo de entrada dos produtos estar concluída, é feita a transferência do cais para o
armazém, bem como o seu armazenamento numa prateleira.
A GLSMED TRADE utiliza uma política de armazenamento que se encaixa no conceito de “política de
armazenamento aleatório” ou randomized storage, na medida em que não tem espaços fixos para cada
produto, ou seja, o produto é alocado numa prateleira aleatória que esteja vazia, sendo que cada prateleira
poderá ter vários produtos diferentes ao longo do tempo. No entanto, esta empresa utiliza uma variante da
randomized storage caracterizada pelo facto de serem os próprios pickers que, na altura do
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armazenamento, escolhem o local onde o produto irá ficar, com base na sua experiência e seguindo alguns
critérios gerais que acreditam que podem ajudar na optimização dos processos do armazém. Entre esses
critérios estão as dimensões dos produtos a armazenar, a dimensão do lote, o espaço disponível em cada
localização, etc. Depois de alocado a uma localização específica, é necessário indicar ao sistema onde é
que o produto se encontra, utilizando-se para isso o leitor de códigos de barras existente no PDA. É de
realçar também que, apesar de todo o resto do armazém funcionar com randomized storage, existem duas
localizações no armazém que estão dedicadas sempre ao mesmo produtos, as Luvas Vinyl, por serem o
produto com maior número de recepções e expedições em todo o armazém, e por vir em lotes com
dimensões muito específicas. Essas duas localizações funcionam por isso com base numa política de
dedicated storage. (Gu et al., 2007; de Koster et al., 2007).
Muitos armazéns, de modo a facilitar o processo de picking, praticam uma realocação para o nível do solo,
ou seja, mesmo que seja necessário colocar os produtos em prateleiras de níveis superiores, estes serão
depois transladados para o nível do solo assim que houver uma localização disponível. Isto poupa bastante
tempo no processo do picking, na medida em que o picker tem apenas de ir buscar produtos ao nível do
solo, e não gasta tempo no demoroso processo de abaixamento e levantamento de paletes pelas
empilhadoras. Por outro lado, existem também desvantagens ao nível do tempo que se gasta no processo
de transferência dos produtos dos níveis superiores para o solo, principalmente quando o número de
colaboradores é reduzido. No que se refere ao armazém da GLSMED TRADE, não existe esta prática de
realocação de produtos - os produtos tanto podem ser alocados ao nível do solo como em níveis superiores,
consoante a localização que estiver vazia, sendo que de uma maneira geral os produtos permanecem na
sua localização inicial até que sejam necessários para uma encomenda.

2.3.2.3 – Picking
Quando uma encomenda é feita por um cliente (neste caso, por uma das unidades hospitalares do grupo
Luz Saúde), é necessário dar início à operação de picking de modo a recolher todos os produtos requeridos
para posteriormente os enviar.
Como pode ser verificado no capítulo seguinte, correspondente ao Estado da Arte, existem vários critérios
pelos quais se pode classificar o tipo de picking. A GLSMED TRADE funciona numa política de picking por
encomenda: neste caso, o picking de cada encomenda é feito individualmente e de enfiada, não havendo
várias encomendas a serem recolhidas ao mesmo tempo. Quanto ao sistema de picking, a empresa utiliza
um sistema Picker-to-Parts, caracterizado por ter um ou mais pickers que se movimentam pelos corredores
e recolhem produtos com recurso a empilhadoras e porta-paletes (Dallari et al., 2009).
O PDA é um instrumento essencial na fase do picking, pois é este dispositivo que indica que produtos é
necessário recolher e onde se encontram. Ao clicar numa das encomendas apresentadas no ecrã, o PDA
dispõe a lista de todos os produtos a serem recolhidos pela ordem correcta, de acordo com os critérios
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definidos. Existem dois critérios principais na definição da ordem pela qual os produtos são apresentados
no PDA (isto é, pela qual os produtos devem ser recolhidos). O primeiro destes critérios é a chamada Rota
de Picking, que começa na estante A1 e termina na estante E2. Ao recolher os produtos, o picker começa
por aquele que estiver mais próximo da localização inicial e vai recolhendo os produtos seguintes seguindo
sempre a rota apresentada na figura 11.

Figura 11 - Representação da rota de picking

É de realçar que o picker percorre duas vezes a rota de picking durante a operação de recolha de uma
encomenda, de modo a desperdiçar o mínimo tempo possível. Na primeira ronda completa o picker
desloca-se a pé e recolhe apenas os SKUs localizados ao nível do solo e, chegando ao fim, volta ao
princípio de modo a recolher os SKUs restantes, que estão localizados nos níveis superiores, desta vez
com recurso a uma empilhadora. Esta medida permite poupar bastante tempo, principalmente no que toca
às operações de levantamento e abaixamento de paletes por parte das empilhadoras, sendo por isso uma
óptima alternativa à política de realocação de paletes para o nível do solo mencionada no subcapítulo
anterior.
O segundo é o denominado Sistema FIFO (First In First Out), critério este que é utilizado para quando
existem produtos iguais em diferentes localizações. Nesse caso o sistema FIFO estipula que o produto
recolhido será aquele que estiver há mais tempo no armazém.
Aquando da recolha de um produto, é necessário que o PDA leia o código de barras de modo a saber que
o produto está a ser recolhido, sendo que depois é necessário debitar a quantidade que foi recolhida para
que os inventários possam ser actualizados automaticamente. Todos os produtos recolhidos vão sendo
depositados nas zonas de packing já mencionadas anteriormente. Depois de recolhida toda a lista de
produtos de uma encomenda, os produtos estão prontos para seguirem para a próxima fase.
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2.3.2.4 – Expedição
Depois de recolhidos todos os produtos referentes à encomenda em questão, é necessário conferir se os
produtos são os correctos e se estão na quantidade certa. Esta verificação é geralmente efectuada por um
dos colaboradores que não tenha estado envolvido no processo de picking dessa encomenda. Depois de
verificados os produtos, segue-se o processo de packing da encomenda. Os produtos são colocados sobre
uma palete e são acomodados da maneira mais ergonómica e segura possível. Por fim envolve-se toda a
encomenda em película aderente para que nenhum produto caia nos processos de transporte da palete. A
palete, já devidamente acomodada e embalada, é então transportada para o cais, onde ficará no local
indicado até ser transportada para fora do armazém junto com o respectivo guia de transporte que terá que
ser impresso antes da saída da encomenda.
Tal como já indicado anteriormente, a Luz Saúde trabalha com duas transportadoras, uma para distribuição
na zona Norte e outra para distribuição na zona de Lisboa e Setúbal. Assim sendo, existem geralmente
dois momentos diários onde a expedição de produtos ocorre, um momento para cada uma das
transportadoras.

2.4 – Definição do Problema em Estudo
Depois de apresentado o caso de estudo, é necessária uma breve apresentação dos problemas
encontrados e das propostas de trabalho a desenvolver, tendo em vista a proposta de melhoria nos
processos descritos.
Durante as diversas visitas ao armazém central da GLSMED TRADE, foi observado que a maior
percentagem de tempo despendido em todas as operações do armazém era na operação do picking (tal
observação é confirmada por Tompkins et al. (2003)), tendo sido observado também que muito desse
tempo advém de algumas ineficiências nesta operação específica. Em particular, verificou-se que a
localização de armazenamento dos SKUs representa um dos factores críticos, sendo um dos que mais
influência tem no tempo gasto com esta operação. Nesse sentido, há dois problemas principais a salientar:


Ao efectuar o picking das encomendas, a maior parte do tempo (cerca de 50% do tempo total de
picking de acordo com Tompkins et al. (2003), tal como será apresentado no Estado da Arte) é
despendido nos longos percursos percorridos para recolher algum produto específico. Assim, é
essencial que os produtos com maior procura/rotatividade estejam localizados mais perto das
zonas de packing, de modo a minimizar as distâncias percorridas;



Verifica-se também que o processo de recolha de produtos em prateleiras de níveis superiores,
com recurso a empilhadoras, torna-se bastante demoroso. Assim, é importante que os produtos
com maior rotação estejam situados, sempre que possível, ao nível do solo, de modo a reduzir o
tempo de recolha.

18

Chega-se então à conclusão que uma alocação eficiente dos SKUs pelas localizações existentes é
essencial, de modo a reduzir os tempos e percursos de picking. É neste sentido que esta dissertação se
propõe ao estudo detalhado da melhor estratégia de armazenamento a utilizar, bem como o planeamento
do armazenamento no armazém central através da determinação da localização mais eficiente para cada
SKU de modo a reduzir tempos e optimizar o processo de picking.

2.5 – Conclusão do Caso de Estudo
O grupo Luz Saúde é, desde 2000, uma das maiores referências nacionais na prestação de cuidados de
saúde, contando já com 29 unidades de saúde.
Tendo em vista facilitar os processos de fornecimento de produtos e materiais às unidades de saúde, foi
inaugurado em 2015 um armazém central, localizado na Venda do Pinheiro. O armazém passou então a
fornecer parcialmente todas as unidades de saúde do grupo, o que veio alterar a rede logística do grupo.
As unidades de saúde deixaram de encomendar 100% dos seus produtos directamente aos fornecedores,
passando a encomendar tanto aos fornecedores como ao armazém central. O armazém alberga neste
momento 729 SKUs e conta com quatro colaboradores full-time para efectuar as operações de recepção,
armazenamento, picking e expedição.
Depois de uma análise às operações e processos do armazém, bem como ao seu layout e configuração
física, chegou-se à conclusão que o picking é a operação que mais tempo consome no armazém. O
objectivo desta dissertação de mestrado passa então por propor melhorias no processo de armazenamento
que permita reduzir os tempos de picking, de modo a reduzir o tempo total de preparação de cada
encomenda. O problema da localização de cada SKU no armazém torna-se por isso fulcral, de modo a
alcançar tais reduções nos tempos de picking. Na presente dissertação irá pois estudar-se quais as
melhores localizações para cada SKU, bem como qual o melhor sistema de armazenamento a utilizar, de
modo a reduzir o tempo total de preparação de cada encomenda.
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3 – Estado da Arte e Metodologia a seguir
Neste capítulo é apresentada uma revisão de literatura sobre as temáticas a serem estudadas. É definido
primeiramente o conceito de logística, sendo este posteriormente aplicado de uma forma específica ao
sector da saúde. Posteriormente é desenvolvida a temática da gestão de armazéns, sendo este o ramo da
logística que mais se relaciona com a presente dissertação. Dentro desta temática da gestão de armazéns
são também brevemente explorados os conceitos de projecto do armazém e avaliação de performance,
sendo depois desenvolvida com maior profundidade a temática das operações de armazém e das
estratégias operacionais. Seguidamente são apresentados com base na literatura existente os métodos de
resolução mais utilizados na resolução do problema em questão. Para terminar este capítulo, é
apresentada a metodologia a seguir na resolução do problema em estudo.

3.1 – Logística
O primeiro subcapítulo do estado da arte destina-se a uma breve apresentação dos conceitos gerais
associados à logística, incidindo depois mais detalhadamente na temática da logística hospitalar,
apresentando as particularidades e diferenças da aplicação da logística a este sector específico.

3.1.1 – Definição Geral de Logística
Na literatura podem ser encontradas variadas definições de logística. O CLM (Council of Logistics
Management, denominado desde 2004 Council of Supply Chain Management Professionals) adoptou em
1998 a definição de logística como sendo a parte da cadeia de abastecimentos que assegura o
planeamento, a implementação e o controlo eficiente e eficaz dos fluxos e armazenamento de produtos e
serviços desde o ponto de origem ao ponto de consumo, de modo a satisfazer as necessidades do
consumidor. Delaney (1996), por sua vez, define logística como sendo a gestão de inventário em
movimento e em descanso, tendo como objectivo alcançar o menor nível de investimento possível em
inventário que seja compatível com uma produção eficiente e um elevado nível de satisfação do cliente.
Shapiro e Heskett (1985) apresentam também na sua literatura os sete Rs da logística. Segundo estes
autores a definição de logística reside em apresentar o produto certo (1-right product), na quantidade e
condições certas (2-right quantity e 3-right conditions), no local correcto e no tempo certo (4-right place e
5-right time) para o cliente certo (6-right cliente) e com o custo certo (7-right cost).
O sector da saúde está, naturalmente, entre os vários sectores onde a logística é aplicada. Assim sendo,
o subcapítulo seguinte desenvolve a forma como a logística é aplicada neste sector específico.

3.1.2 – Logística Hospitalar
De acordo com Aronsson e Abrahamsson (2011), 30% a 40% das despesas hospitalares estão
relacionadas com aspectos logísticos. Apesar disso, estima-se que cerca de 50% dessas despesas podem
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ser eliminadas através de uma optimização dos processos logísticos, reforçando assim a extrema
importância da optimização destes processos neste sector.
No caso da logística hospitalar há algumas particularidades a ter em conta, e que a distinguem de outros
sectores onde a logística é aplicada. Abdulsalam et al. (2015) apresentam cinco factores de divergência
entre cadeias de abastecimento no mercado hospitalar e noutro tipo de mercados, sendo eles:


A missão dos prestadores de saúde – a principal missão das organizações no sector da saúde
visa a melhoraria da vida do paciente (tanto em termos de qualidade como em termos de duração),
deixando os lucros para segundo plano (McKone-Sweet et al., 2005; Schneller e Smeltzer, 2006);



Intermediários na cadeia de abastecimento – as cadeias de prestação de serviços de saúde
tendem a ter ainda mais actores que o normal (Begun et al., 2003). O grupo Luz Saúde é um bom
exemplo desta característica, na medida em que conta com numerosos actores, tais como
pacientes, colaboradores clínicos (médicos, enfermeiros, técnicos, etc.), organizações prestadoras
de cuidados médicos (hospitais, clínicas, etc.) que possuem armazéns internos, um armazém
central de consumíveis clínicos, distribuidores independentes, transportadoras, fornecedores de
consumíveis clínicos e fornecedores de medicamentos, entre outras entidades menores;



A amplitude e criticidade dos produtos – cada hospital tem diversos departamentos clínicos,
sendo que cada um desses departamentos requer produtos farmacêuticos específicos e material
médico especializado (Landry e Beaulieu, 2013). Nalguns casos, esses produtos e materiais não
mesmo a única opção de salvamento e/ou tratamento de um paciente, sendo que uma quebra de
stock torna-se ainda mais grave, pois pode colocar a vida do paciente em risco. Assim sendo, é
difícil alcançar uma desejada estandardização dos produtos;



A complexidade dos produtos – muitos dos produtos são de elevada complexidade, requerem
um manuseamento especial (esterilização, precauções, entre outros), têm elevados custos e estão
em constante mudança devido às evoluções tecnológicas. Assim sendo, é difícil para os
prestadores de serviços de saúde construírem relações estratégicas com fornecedores, ao qual
ainda acresce a grande quantidade de regulamentos envolvidos neste mercado (The Brookings
Institute, 2015);



O envolvimento dos médicos na selecção dos produtos – a forte influência dos médicos na
escolha do material (pelo facto de estarem mais habituados àquele material específico, ou
simplesmente por questões de preferência) irá influenciar também a escolha dos fornecedores,
dificultando ainda mais a estandardização dos materiais (Montgomery e Schneller, 2007).

Stroh (2002) refere que a logística engloba diversas actividades e áreas funcionais. Entre as principais
áreas funcionais referidas estão o transporte, a distribuição, as operações de importação e exportação e a
gestão de armazéns. De todas as áreas mencionadas, a gestão de armazéns é aquela que melhor se
relaciona com a problemática da dissertação em questão, sendo que os armazéns são uma das entidades
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essenciais tanto na logística em geral como na logística hospitalar em particular. Assim sendo, o
subcapítulo seguinte apresenta e desenvolve a temática da gestão de armazéns.

3.2 – Gestão de Armazéns
Os armazéns, se existirem, são uma das mais importantes partes do sistema logístico de uma empresa
(de Koster et al., 2007). Segundo estes autores, os armazéns são utilizados essencialmente para
armazenar e carregar produtos entre os seus pontos de origem e os seus pontos de consumo, podendo
esses produtos ser matérias-primas, produtos em via de acabamento ou produtos acabados. De Koster et
al. (2007) expressam ainda que o termo “armazém” é utilizado quando os objectivos principais são o
armazenamento e carregamento de produtos, fazendo a distinção entre armazéns e centros de distribuição,
onde o armazenamento de produtos tem um papel secundário. De acordo com Gu et al. (2007), os
armazéns têm como principais funções a combinação de produtos de vários fornecedores para entrega de
encomendas aos clientes, e a criação de valor através de processos como a rotulação, personalização de
produtos, criação de kits e atribuição de preços.
Para além da diferença entre armazéns no que se refere à sua função (já referida no parágrafo anterior),
existem também diferentes armazéns no que toca ao produto armazenado. Frazelle (2002), na sua
literatura, indica três diferentes tipos de armazéns no que toca aos produtos que albergam:


Armazém de matérias-primas, onde são armazenados os materiais ou componentes que no futuro
irão ser utilizados para a concepção do produto final;



Armazém de produtos em via de fabrico, onde são armazenados produtos que estão apenas
parcialmente acabados, sendo que esses produtos podem estar vários pontos da cadeia de
produção;



Armazém de produto acabado, como é o caso do armazém central da GLSMED TRADE, onde são
armazenados os produtos já acabados e prontos para serem distribuídos à entidade seguinte da
cadeia de abastecimentos, até eventualmente chegar ao consumidor final.

Lambert et al. (1998) realçam na sua literatura a importância da existência de armazéns como
intermediários, apesar do grande investimento geralmente envolvido e dos elevados custos operacionais.
De acordo com estes autores, os armazéns contribuem de forma activa para o cumprimento de muitos dos
objectivos das empresas, tais como:


Alcançar economias de transporte (por exemplo através de carregamentos combinados e
completos);



Alcançar economias de produção (por exemplo através de uma política de produção para
inventário);



Tirar partido de descontos de quantidade, entre outros;



Suportar as políticas de apoio ao cliente da empresa;
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Estar preparado para as mudanças e incertezas do mercado (como a sazonalidade, a competição
ou as flutuações na procura);



Superar as diferenças de tempo e espaço existentes entre os produtores e os clientes;



Reduzir os custos logísticos para o menor nível possível que se coadune com o nível de serviço
desejado;



Suportar os programas just-in-time de produtores e clientes;



Oferecer aos clientes uma variedade de produtos por encomenda em vez de apenas um produto;



Providenciar arrumação temporária a resíduos ou produtos/materiais para reciclagem (como no
caso da logística inversa);



Providenciar um local de carregamento para operações de transhipment.

Rouwenhorst et al. (2000), por sua vez, apresentam três diferentes ângulos sob os quais um armazém
pode ser visto, sendo eles os processos, a organização e os recursos. Os processos são a recepção, o
armazenamento, o picking e a expedição, processos esses que serão exaustivamente desenvolvidos em
subcapítulos posteriores. No que toca à organização, Rouwenhorst et al. (2000) referem-se a questões
como as políticas de armazenamento, de picking, de consolidação, entre outras, tal como também será
desenvolvido posteriormente. No que toca aos recursos, os autores distinguem alguns dos que considera
essenciais, entre os quais (ver Frazelle (1992) para uma revisão mais extensiva):


Unidades de armazenamento (paletes, caixas, entre outros);



Sistemas de armazenamento, tais como estantes, prateleiras, tapetes rolantes, entre outros;



Equipamento de picking, tais como empilhadoras e porta-paletes;



Equipamento auxiliar à operação de picking, como por exemplo PDAs com leitor de códigos de
barras;



Sistema de computadores que permitam a utilização de um WMS (Warehouse Management
System);



Material de apoio à expedição de produtos, como por exemplo película de embalamento, entre
outros;



Pickers e outro tipo de colaboradores.

No que se refere à gestão de armazéns, de acordo com Gu et al. (2007), existem três categorias nas quais
se dividem os problemas relacionados com a gestão de armazéns, sendo estes os problemas relacionados
com o projecto do armazém, com as operações de armazém e com a avaliação de performance, tal como
indicado na figura 12. Ainda neste subcapítulo serão brevemente apresentados os problemas relacionados
com o projecto do armazém (excepto o segmento das estratégias operacionais), dando pouco ênfase a
estas problemáticas por não se relacionarem directamente com o foco do trabalho. Dentro também deste
capítulo será também apresentado o segmento da avaliação de performance, que é bastante útil em
qualquer problema logístico na medida em que dá a conhecer o nível da performance de qualquer medida
implementada. Posteriormente, nos subcapítulos seguintes, serão então desenvolvidos em maior detalhe
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os problemas relacionados com as operações de armazém e com as estratégias operacionais, por estarem
mais relacionados com os problemas em estudo no âmbito da presente dissertação.

Figura 12 - Principais problemas relacionados com a gestão de armazém (adaptado de Gu et al., 2007)

A primeira problemática apresentada por Gu et al. (2007) é o projecto do armazém, na qual são
identificadas cinco áreas de decisão como sendo aquelas que mais afectam o projecto do armazém, tal
como indicado na figura 12. Essas áreas são: a estrutura geral do armazém, o dimensionamento, o layout,
a selecção de equipamento, e as estratégias operacionais, sendo que esta última área irá ser desenvolvida
posteriormente num subcapítulo posterior, por ser aquela que mais se relaciona com o âmbito deste
trabalho. Ainda em relação ao projecto do armazém, Rowenhorst et al. (2000) dividem as cinco áreas de
decisão em três níveis: as decisões de nível estratégico, caracterizadas por serem decisões de longo prazo
e com um grande impacto, tal como a escolha da estrutura do armazém; as decisões de nível táctico, sendo
estas decisões de médio-prazo e baseadas nas consequências das decisões estratégicas, tais como o
dimensionamento, o layout e a selecção de equipamento; e as decisões de nível operacional, que são
tomadas de forma mais recorrente pelo facto de serem decisões de curto prazo.
Por outro lado a avaliação de performance é essencial porque providencia feedback sobre a qualidade de
qualquer política implementada no armazém, sendo também um instrumento útil no melhoramento dessas
políticas, assim como na avaliação do desempenho destas políticas ao longo do tempo. Apesar de existirem
diferentes métodos para efectuar a avaliação de performance, os mais utilizados são o benchmarking e os
modelos analíticos (Gu et al., 2010). No caso de estudo desta dissertação, a avaliação de performance
será especialmente útil na avaliação não só do caso actual, mas também na avaliação do caso hipotético

24

em que são implantadas as políticas de melhoria que serão obtidas nesta dissertação, fazendo assim uma
comparação entre os dois casos: o actual e o óptimo.
Depois de identificadas as principais funções e tipos de armazéns, bem como dos principais recursos
utilizados, e de resumidamente apresentados os problemas do projecto de armazém, os três subcapítulos
seguintes focar-se-ão naqueles que são os problemas que mais se relacionam com o âmbito e objectivo
da dissertação em curso: as operações de armazém e as estratégias operacionais.

3.2.2 – Operações de Armazém
Tal como Gu et al. (2007) e Rouwenhorst et al. (2000), vários outros autores, como Lambert et al. (1998) e
de Koster et al. (2007), dividem também as operações efectuadas em armazéns em quatro processos
principais, tal como descrito na figura 12, sendo eles a recepção, o armazenamento, o picking de
encomendas e a expedição.

3.2.2.1 – Recepção e Expedição
A recepção e a expedição são as operações que servem de interface com os fluxos de materiais, tanto de
entrada como de saída (Gu et al., 2007). A recepção, também por vezes referenciada como entrada,
consiste no descarregamento dos produtos para o cais de entrada, inspecção por produtos danificados ou
em falta e actualização dos registos de inventário. Já a expedição, ou saída, engloba a inspecção aos
produtos a serem enviados, o empacotamento (packing) das paletes, o carregamento dos produtos para
os veículos de transporte e a actualização dos registos de inventário (Lambert et al., 1998).
Informações como o conteúdo dos fluxos de material que entram e saem, quantidades, tempos de chegada
e saída, níveis de procura dos clientes, conteúdo das encomendas e tempo de entrega esperado, bem
como o layout do armazém e o equipamento disponível, são essenciais nos processos de recepção e
expedição. Estas informações serão importantes nas decisões de atribuição de meios de transporte aos
cais, alocação das encomendas aos respectivos transportes e atribuição de horários e calendário a cada
transporte, bem como na definição do equipamento e mão-de-obra a utilizar em cada processo (Gu et al.,
2007).

3.2.2.2 – Armazenamento
A operação do armazenamento, por vezes também referida como transferência ou put away, inclui tanto a
transferência dos produtos desde o cais de entrada até à sua localização de armazenamento, como as
movimentações de produtos que possa haver entre localizações (Lambert et al., 1998). De acordo com Gu
et al. (2007) é necessário que nesta operação se avalie não só a localização dos SKUs (problema
conhecido como SLAP – Storage Location Assignment Problem), mas também a quantidade de inventário
necessária para cada SKU e a frequência de reposição para esses mesmos SKUs.
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O armazenamento dos SKUs é, segundo Francis e White (1992), o factor que mais influencia o tempo total
de recolha de uma encomenda, sendo que uma boa alocação de produtos pode trazer grandes reduções
nesse aspecto. Daí se pode retirar também a extrema importância que o SLAP tem no seio de um armazém.
A temática do armazenamento de produtos voltará a ser desenvolvida no subcapítulo 3.2.3 – Estratégias
Operacionais – onde serão apresentados ao detalhe os principais tipos e abordagens de armazenamento
existentes, bem como os principais critérios utilizados na divisão e segmentação de produtos .

3.2.2.3 – Picking
O picking ou recolha de encomendas consiste na recolha das quantidades requeridas de produtos
específicos de modo a satisfazer as encomendas dos clientes (Lambert et al., 1998). Existem diversas
formas de efectuar o picking de produtos, dependendo da estratégia e características de cada armazém,
tal como do nível de tecnologia existente, do número de colaboradores, do número e tipo de SKUs, do
número e tipo de encomendas, entre outras possíveis características. Estes diferentes tipos de picking
serão desenvolvidos no subcapítulo 3.2.3 – Estratégias Operacionais.
É de realçar que o picking está dependente não só da estratégia de picking implementada, mas também
da política de recolha dos produtos utilizada no armazém, sendo que as políticas mais implementadas são
geralmente a política FIFO (First In, First Out), LIFO (Last In, First Out) e FEFO (First Expire, First Out).
No que diz respeito à optimização do picking de encomendas, o objectivo passa muitas vezes pela
minimização do tempo total da operação (Wäscher, 2004). De Koster et al. (1999) e Henn et al. (2012)
dividem o tempo total da recolha de uma encomenda em tempo de preparação, tempo das deslocações,
tempo de procura pelos produtos, tempo de recolha dos produtos, e outros. Tompkins et al. (2003)
apresentam na figura 13 aqueles que são, em média, os pesos de cada um dos componentes acima
referidos no tempo total de picking.

Actividade

Deslocações
Procura
Recolha
Preparação
Outros
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

% do tempo total de recolha da encomenda
Figura 13 - Peso relativo de cada componente no tempo total de recolha (adaptado de Tompkins et al., 2003)
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Como se pode verificar na figura, apesar de existirem vários factores a contribuir para o tempo total de
picking, as deslocações representam a parte mais significativa do tempo total. Este resultado vem assim
reforçar a importância de um adequado armazenamento dos materiais em armazém, uma vez que a
localização dos SKUs representa factor determinante nestas deslocações. O SLAP será assim de grande
utilidade para apoiar a seleção da localização dos SKUs, como também terá um grande impacto nos tempos
de picking das encomendas (de Koster et al., 1999; Dekker et al., 2004). Assim sendo, é imperativo que os
SKUs estejam armazenados nas localizações que permitam minimizar os desperdícios de tempo.
Depois de apresentadas e desenvolvidas as principais operações efectuadas em armazéns, o subcapítulo
seguinte irá explorar as principais estratégias operacionais relacionadas com estas mesmas operações.

3.2.3 – Estratégias Operacionais
As estratégias operacionais têm uma grande influência em todo o sistema e, geralmente, mantêm-se
inalteradas. Apesar de serem uma das áreas do projecto do armazém, acima apresentado, as estratégias
operacionais têm uma importância de maior destaque no âmbito da presente dissertação, sendo por isso
analisadas em maior detalhe. Gu et al. (2010) apresentam duas grandes decisões a nível de estratégia
operacional, sendo estas a escolha da estratégia de armazenamento e a escolha da estratégia de picking.
Estratégia de Armazenamento
O SLAP é um dos problemas mais importantes e influentes no seio de um armazém, sendo que uma
correcta localização dos produtos pode aumentar significativamente a eficiência do armazém, reduzindo
tempos de recolha, distâncias, custos operacionais, entre outros (de Koster et al., 2007). Assim sendo, a
estratégia de armazenamento é essencial no âmbito do problema em questão. Existem quatro possíveis
abordagens ao SLAP (Gu et al., 2007):


O armazenamento dedicado, no qual existe uma localização designada para cada SKU, não
havendo nenhum tipo de rotação;



O armazenamento aleatório, no qual cada produto é alocado aleatoriamente a uma localização que
esteja disponível (geralmente determinada por um software de gestão de armazéns), sendo que
por isso cada localização poderá ter vários SKUs diferentes ao longo do tempo. De Koster et al.
(2007) complementam a estratégia de armazenamento aleatório acrescentando-lhe uma
subdivisão denominada closest open location storage (localização vaga mais próxima),
caracterizada por serem os pickers a decidir a localização de cada produto cada vez que fazem a
transferência, não recorrendo ao auxílio de um software de gestão de armazéns;



O armazenamento baseado em classes, no qual se divide os SKUs em classes e se atribui uma
zona do armazém a cada classe, sendo que dentro de cada zona os produtos são armazenados
aleatoriamente;
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E por fim o armazenamento baseado no tempo de permanência, tempo de permanência esse que
é calculado considerando o tamanho do lote e a taxa de procura da SKU.

Dentro da abordagem do armazenamento dedicado, Wilson et al. (1995) propõem também uma divisão
entre armazenamento estático (no qual os SKUs ficam sempre na mesma localização) e armazenamento
dinâmico, sendo que no armazenamento dinâmico os produtos podem mudar periodicamente a localização
que lhes é destinada, de modo a satisfazer possíveis mudanças na procura, entre outros factores.
Tendo em conta o elevado número de diferentes localizações que existem dentro de um armazém, Gu et
al. (2007) apresentam os três critérios mais utilizados na escolha da localização para cada SKU ou para
cada classe, quer seja utilizando uma estratégia de armazenamento dedicado, aleatório ou por classes,
sendo eles:


A popularidade (número de armazenamentos ou expedições por unidade de tempo);



O inventário máximo (espaço máximo existente para cada SKU ou classe);



O Cube-per-Order Index ou COI (que tem em conta tanto a popularidade como os requisitos de
espaço dos SKUs/classes através do rácio entre o espaço máximo de armazenamento atribuído a
um produto ou classe e o número de operações de armazenamento ou recolha por unidade de
tempo).

Um dos sistemas mais utilizados na segmentação dos SKUs em classes é o sistema ABC, que tem grandes
vantagens no que toca à redução de custos de inventário, à alocação eficiente de recursos e ao fluxo de
produtos dentro do armazém. Este sistema utiliza geralmente um critério baseado no produto entre a
procura anual de um certo produto e o seu valor unitário (Ramanathan, 2006). Neste sistema os produtos
são divididos em três categorias: A, B e C, de acordo com o critério acima apresentado. O sistema é
baseado no chamado Princípio de Pareto, na medida em que quanto mais produtos tem uma categoria,
menor o seu valor, apesar dos autores diferirem quanto às percentagens exactas. A categoria A representa
uma grande percentagem do volume de negócios (cerca de 70%), apesar de ser constituída por um
reduzido número de SKUs (cerca de 10%); a categoria B representa 20% do volume de negócio e cerca
de 20% do inventário; e a categoria C representa apenas 10% do volume de negócio apesar de constituir
cerca de 70% do inventário (Lung, 2007; Gupta, 2007).
Nalguns sectores de actividade, incluindo o sector da saúde, é também muitas vezes utilizado o sistema
VED, como substituto do tradicional ABC. Este tipo de sistema divide os SKUs noutras três categorias,
sendo elas: os produtos vitais (V), sem os quais a unidade de saúde não consegue subsistir; os produtos
essenciais (E), sem os quais a unidade pode subsistir mas com menor qualidade de serviços; e os produtos
apetecíveis (D – desirable), que não interferem com o funcionamento base da unidade (Gupta, 2007). No
entanto, sendo o objectivo da dissertação alcançar uma diminuição dos tempos e percursos de picking,
não tem lógica utilizar a análise VED no âmbito deste caso de estudo.
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Estratégia de Picking
Depois de apresentada a problemática da estratégia de armazenamento será agora desenvolvida a
problemática da estratégia de picking, focando principalmente os tipos de picking existentes e a forma como
cada um deles é efectuado.
Gu et al. (2010) dividem o picking em picking por ondas, picking por zona e picking por lote. Na estratégia
de picking por ondas é feita uma divisão das encomendas que serão posteriormente recolhidas por turnos,
consoante a calendarização de cada entrega. No picking por zona o armazém é dividido em diferentes
zonas de picking, sendo que cada zona fica a cargo de um picker que se encarregará das recolhas na sua
zona. O picking por zona pode ser tanto sequencial como paralelo, dependendo se a encomenda vai sendo
recolhida zona a zona ou se é recolhida em simultâneo pelos vários pickers. Por fim, no picking por lotes
as encomendas são divididas em grupos semelhantes sendo que os produtos relativos a essas
encomendas são recolhidos em simultâneo.
Dallari et al. (2009) dividem a operação da recolha de encomendas de acordo com diversos critérios. Os
autores começam por fazer a distinção entre dois tipos de picking: aquele que é realizado por mão humana
e aquele que é realizado por máquinas, fazendo depois mais distinções como mostra a figura 14. Essas
distinções baseiam-se no agente que se move (o picker ou o produto), no uso (ou não) de tapetes rolantes,
na política de picking (se o picking é feito por encomenda ou por produto) e por fim no sistema de picking
a utilizar. No caso de este ser realizado por mão humana, são referidos quatro sistemas de picking, abaixo
apresentados:


Picker-to-parts – é o mais utilizado dos sistemas de picking introduzidos por Dallari et al. (2009),
sendo caracterizado por pickers que se deslocam pelos corredores para recolher produtos, quer
seja a pé quer seja com recurso a veículos motorizados, podendo este tipo de picking ser realizado
tanto em níveis inferiores como superiores das estantes;



Pick-to-box – é um sistema no qual a área de picking é dividida em diferentes zonas geralmente
interligadas por tapetes rolantes, e cada zona é atribuída a um ou mais pickers que apenas podem
recolher produtos na sua zona de acção, sendo que por isso uma encomenda acaba por ser
geralmente recolhida por mais do que um picker;



Pick-and-sort – neste sistema os SKUs não são recolhidos por encomenda mas sim
individualmente, sendo depois colocados num tapete rolante que os transportará para a zona onde
será feita a separação dos produtos por encomenda;



Parts-to-picker – é o último sistema apresentado por Dallari et al. (2009) e caracteriza-se por
serem os produtos que se movimentam até aos pickers através de veículos automáticos,
retornando ao seu local de armazenamento depois do picker ter seleccionado os produtos
correctos.
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Figura 14 - Tipos de picking de acordo com diferentes critérios (adaptado de Dallari et al., 2009)

Apesar da maior preponderância das estratégias de armazenamento e de picking, vários autores
consideram também outros tipos de estratégias operacionais como sendo relevantes. Entre essas
estratégias encontra-se a escolha da política de rota (routing policy), desenvolvida por Ratliff e Rosenthal
(1983) e Wäscher (2004). Segundo Rouwenhorst et al. (2000), a atribuição de tarefas aos pickers e outros
colaboradores, a formação de lotes ou a escolha de uma zona de packing são também decisões de nível
operacional.
Em resumo, no subcapítulo 3.2, referente à temática da gestão de armazéns, foram tratados inicialmente
os principais conceitos relacionados com a temática dos armazéns, sendo depois mais extensamente
desenvolvidos os conceitos de operações de armazém e estratégias operacionais. O subcapítulo seguinte
irá focar-se essencialmente na apresentação das metodologias mais utilizadas no apoio ao problema em
questão.

3.3 – Metodologias de Apoio a Problemas de Alocação de Espaço de
Armazenamento (SLAP)
Os modelos de programação matemática linear têm sido amplamente utilizados na resolução de problemas
logísticos e de gestão de cadeias de abastecimento em geral, tendo também um papel relevante na
resolução de problemas de alocação de espaço de armazenamento (os chamados Storage Location
Assignment problems, SLAP). Em particular, é possível encontrar na literatura diversos métodos de
resolução para estes problemas, sendo os mais utilizados os métodos exactos, heurísticos e meta-
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heurísticos. Nesta seção começa-se por apresentar uma revisão dos estudos mais recentes desenvolvidos
tendo em vista a resolução do SLAP em geral, apresentando-se depois o contexto no setor da saúde.
Metodologias para apoio à resolução de problemas de alocação de espaço de armazenamento em
qualquer sector de actividade
No caso dos métodos exactos, o método mais utilizado é o chamado branch-and-bound (Winston, 1993),
no qual se divide o domínio do problema em sub-domínios. Este tipo de método têm como principal
vantagem o facto de fornecerem uma solução exacta e óptima, sendo que a maior desvantagem reside no
facto de se tornarem lentos e ineficientes em problemas de maior complexidade (Nemhauser e Wolsey,
1999).
Os métodos heurísticos, por sua vez, têm a vantagem de serem mais rápidos e eficientes em problemas
de maior complexidade. Como grande desvantagem têm o facto de nem sempre fornecerem a melhor
solução, comparando com os métodos exactos (Hillier e Lieberman, 2005). Alguns dos métodos heurísticos
mais utilizados são o algoritmo local search e o greedy algorithm (ver Kuehn e Hamburguer, 1963, e Guha
e Khuller, 1998).
Por fim, os métodos meta-heurísticos vêm como resposta a outra grande limitação dos métodos heurísticos:
o facto de serem pouco adaptáveis a problemas diferentes. De facto, os métodos meta-heurísticos podem
dar resposta diversos problemas diferentes, necessitando apenas de uma pequena adaptação ao algoritmo
do problema. Alguns dos métodos meta-heurísticos mais utilizados são a pesquisa tabu, o simulated
annealing e os algoritmos genéticos (Hillier e Lieberman, 2005).
Diversos autores utilizaram os métodos acima descritos para a resolução de modelos desenvolvidos para
modelação de problemas, nomeadamente os problemas de alocação de espaço de armazenamento. Entre
eles, Bodnar (2013) serviu-se de um modelo exacto para resolução de um problema num armazém de
materiais; Chen e Lu (2012) por sua vez aplicaram o modelo semelhante para resolução de um problema
de armazenamento de contentores num terminal marítimo; como outro exemplo existe também Muppani e
Adil (2005), que aplicaram um método branch-and-bound para a resolução de um problema de localização
de produtos num armazém com um armazenamento baseado em classes.
Metodologias para apoio a problemas de alocação de espaço de armazenamento no sector da saúde
Brailsford e Vissers (2011) apresentam uma vasta literatura sobre os modelos de optimização mais
utilizados no sector da saúde. Estes autores indicam os modelos matemáticos como sendo os mais
utilizados para problemas de optimização dentro deste sector.
Entre os autores que utilizaram modelos deste tipo para a resolução de problemas no sector da saúde, são
de realçar Lavieri e Puterman (2009), Jarret (2006) e Cardoso et al., (2015). No entanto, apesar de todos
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estes autores se servirem da modelação matemática como instrumento para a resolução de problemas em
âmbito hospitalar, existe uma clara lacuna na literatura no que toca à resolução do problema da localização
de armazenamento de SKUs no sector da saúde. De facto, não foi possível encontrar trabalhos que tenham
explorado a resolução do SLAP no sector da saúde, e nomeadamente em armazéns de consumíveis
médicos.

3.4 – Metodologia a Utilizar na Resolução do Problema
Depois de estudado a fundo o caso de estudo e antes de terminar a revisão de literatura onde são
levantados os principais conceitos relativos ao problema em questão, é necessário definir a metodologia
que será utilizada na resolução do problema em questão. A resolução do problema irá assim assentar
numa metodologia bem definida que será apresentada seguidamente.
A figura 15 apresenta uma representação esquemática daquela que é a metodologia a aplicar na presente
dissertação.

Figura 15 - Metodologia a aplicar na resolução do problema

Tal como indicado na figura, a metodologia aplicada na resolução do problema divide-se em 3 etapas
principais sendo elas a modelização do problema, a aplicação ao caso de estudo, e as recomendações à
empresa.
A primeira etapa a ser realizada é a formulação de um modelo em programação matemática com a
finalidade de, tal como já indicado anteriormente, minimizar as distâncias de picking através de uma eficaz
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alocação dos SKUs pelas diferentes localizações de armazenagem, o que consequentemente irá conduzir
também a uma diminuição dos tempos de picking. O objectivo do modelo a formular é ser o mais
abrangente possível, de modo a poder ser utilizado com uma grande variedade de dados. Isto deve-se
maioritariamente ao facto do armazém em estudo estar em constante mudança, pelo que é benéfico que o
modelo seja bastante genérico para poder ser utilizado com uma grande variedade de dados. Assim, e
para que o modelo possa ser abrangente, foi necessário assumir diversos pressupostos, pressupostos
esses que são apresentados e justificados também nesta etapa.
Seguidamente é realizada a etapa da aplicação do modelo ao caso de estudo, no qual se transporta o
modelo genérico para o problema específico em questão. Essa etapa divide-se em duas fases, sendo elas
o tratamento de dados e a análise de resultados.
O tratamento de dados é onde se realiza um tratamento mais detalhado e personalizado para o caso em
estudo. O principal objectivo desta fase é a obtenção dos inputs necessários ao modelo formulado. Assim,
esta fase divide-se em 4 passos principais:
i.

Em primeiro lugar são recolhidos todos os dados necessários para, depois de trabalhados,
serem introduzidos no modelo. São analisadas todos os dados históricos de expedições do
armazém são recolhidas informações relativas aos níveis de inventário do armazém, são
medidos tempos e distâncias, entre outros.

ii.

O passo seguinte desta fase envolve a elaboração de previsões de procura de modo a
obterem-se projecções fiáveis daquilo que deverá ser a procura por cada SKU até ao fim do
ano de 2018. Estas projecções serão também aplicadas no cálculo do stock médio para esse
ano;

iii.

Seguidamente é efectuada uma segmentação dos SKUs de modo a agrupá-los em diferentes
classes, nomeadamente através de uma análise ABC e de uma divisão com base no seu
volume.

iv.

Por fim, são medidos e calculados os tempos despendidos em cada percurso de picking.

Depois da fase de tratamento de dados, e ainda dentro da etapa de aplicação do modelo ao caso de estudo,
é necessário analisar os resultados obtidos pela aplicação dos dados tratados ao modelo formulado. Essa
análise passará por uma análise à solução óptima obtida, mas também pela comparação dessa solução
com o caso actual, de modo a avaliar a performance da solução actualmente empregue para GLSMED e
para perceber qual o nível de melhoria que esta solução óptima pode trazer. Por fim é também realizada
uma análise de sensibilidade aos resultados de modo a compreender como estes se alteram quando a
procura varia.
Depois de obtida e estudada uma solução óptima é necessário pô-la em prática no armazém em estudo.
No entanto, e sendo o objectivo desta dissertação a minimização dos tempos de recolha de encomendas
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no armazém, a solução para o problema da alocação dos SKUs pelas localizações de armazenagem não
é a única medida que deve ser posta em prática. Na realidade, através da análise dos resultados, será
possível fazer também outro tipo de recomendações que, apesar de não estarem directamente
relacionados com o problema da alocação de SKUs, são também essenciais na redução dos temos totais
de picking.
Como já dito anteriormente, este armazém está ainda em fase de expansão. Assim, é possível que no
futuro possam ocorrer com frequência alterações aos dados do caso real, quer seja nas quantidades de
stock, na procura, no número de SKUs albergados, nas localizações de armazenagem, etc. Nesse sentido
a metodologia aqui apresentada ganha ainda mais importância, visto que sempre que houver alterações
significativas nas características do problema é possível obter com facilidade uma nova solução óptima se
se utilizar o mesmo modelo e a mesma metodologia de tratamento de dados, e que poderá também ser
posteriormente analisada de acordo com a metodologia de análise de resultados utilizada nesta
dissertação, para finalmente serem postas em prática no armazém todas as medidas possíveis para a
diminuição dos tempos de picking.
É de realçar que a divisão entre os conceitos de etapa, fase e passo, continuará a ser utilizada ao longo
desta dissertação da mesma forma que foi utilizada no presente subcapítulo.

3.5 – Conclusões do Estado da Arte
A gestão de cadeias de abastecimento e a logística são áreas com um elevado nível de complexidade e
que abrangem uma grande variedade de conceitos e processos, sendo influenciadas por inúmeros factores.
Dentro da área da logística destaca-se a logística aplicada ao sector da saúde, que tem particularidades e
unicidades muito próprias e que devem ser ponderadas para o caso de estudo em questão.
Dentro da logística, a área em maior destaque neste trabalho é a gestão de armazéns. De acordo com a
literatura, a gestão de armazéns envolve três níveis de decisão principais: o projecto do armazém, as
operações realizadas no armazém e a avaliação de performance, sendo que o foco deste trabalho será na
parte das operações do armazém e das estratégias operacionais, que integram a problemática do projecto
do armazém.
Tendo em vista alcançar melhorias a nível dos processos no armazém central da Luz Saúde, a presente
dissertação de mestrado focar-se-á na análise dos diferentes sistemas de armazenamento existentes, bem
como no planeamento da alocação dos espaços de armazenamento. Assim sendo, o SLAP tem um papel
central nesta dissertação. Nesse sentido, o objectivo final deste trabalho passa então pela proposta de
melhorias a nível do armazenamento que permita minimizar os tempos e distâncias de picking, através da
optimização da localização dos SKUs no armazém.
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A revisão de literatura apresenta diversos métodos utilizados para a resolução deste tipo de problemas em
armazéns, sendo aplicados em diversos sectores de actividade. No entanto, existe uma notória falta de
aplicação desse tipo de modelos ao sector da saúde, principalmente no que toca à gestão do espaço de
armazenamento dentro deste sector. Este estudo vem, por isso, dar resposta a essa falha, contribuindo
com uma aplicação de modelos de optimização para apoio ao planeamento da alocação de espaço de
armazenamento no sector da saúde.
Finalmente, ainda neste capítulo, é apresentada a metodologia a seguir na resolução do problema, sendo
descritas todas as etapas até à conclusão da presente dissertação. A metodologia apresentada é de
extrema importância, já que fornece uma framework e permite alcançar soluções para o problema em
causa, mesmo quando possa existir uma grande variedade de dados. No caso concreto do armazém
central da Luz Saúde, a existência de uma metodologia concreta de modelização, tratamento de dados e
análise de resultados torna-se ainda mais essencial, visto ser um armazém que se encontra em fase de
expansão e que tem vindo a sofrer diversas alterações desde a sua fundação, sendo expectável que essas
alterações possam continuar a acontecer. Através da metodologia apresentada é possível alcançar novas
soluções sempre que acontecerem alterações nos dados do problema, sejam elas alterações substanciais
ou não.
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4 – Modelização do Problema em Estudo
Tal como indicado no capítulo 3, o picking é a operação onde mais tempo é despendido num armazém.
Dentro da operação de picking, também se verificou que cerca de 50% do tempo é despendido nas recolhas
dos SKUs, sendo que os outros 50% são distribuídos pela procura do SKU, pela sua recolha, e pela
preparação da encomenda. Assim, logicamente, a minimização das deslocações nesta operação torna-se
essencial para o melhor funcionamento do armazém.
No sentido de minimizar as deslocações na operação de picking, torna-se imperativo que exista uma óptima
alocação dos SKUs pelas localizações de armazenagem do armazém. Este problema é denominado no
capítulo 3 como SLAP – Storage Location Assignment Problem.
Este capítulo pretende assim apresentar modelo MILP (Mixed-integer Linear Programming) para apoiar na
selecção das localizações óptimas para armazenar os SKUs em armazém. O presente capítulo apresenta
todos os passos da formulação matemática do modelo: começa por apresentar-se de forma sucinta os
principais pressupostos tidos na construção do modelo, formulando-se posteriormente o modelo no que
toca aos seus índices, parâmetros, variáveis e equações.

4.1 – Pressupostos do Modelo
Neste capítulo de formulação do modelo, pretende-se que o mesmo seja o mais simples possível. O
objectivo é simplificar ao máximo o modelo, trabalhando depois de uma forma mais intensificada os dados
específicos do problema em questão, que serão tratados no capítulo seguinte, de modo a que estes possam
ser utilizados como input ao modelo. A principal vantagem de formular um modelo bastante genérico é o
facto de poder ser utilizado com uma maior variedade de dados, o que tem logica no caso de estudo em
concreto já que o armazém central da Luz Saúde está ainda em fase de crescimento e mudança. Nesse
sentido, tiveram de ser assumidos alguns pressupostos na formulação do modelo com o intuito de
simplificar o problema. Este subcapítulo pretende resumir os principais pressupostos tomados na
formulação do modelo.
É de realçar que o objectivo final da dissertação é poder comparar os resultados do modelo com os
resultados do caso real, ou seja, do caso com os SKUs armazenados segundo uma disposição real. Assim
sendo, apesar dos pressupostos assumidos distanciarem o problema modelizado do problema real, esses
mesmos pressupostos serão também utilizados no cálculo dos resultados do caso com a disposição real,
o que torna os dois resultados comparáveis e não prejudica as conclusões finais.
O modelo proposto assenta nos seguintes pressupostos:
1. Devido ao facto deste modelo não contemplar instantes temporais e por isso não ser possível
verificar um equilíbrio de massas entre a procura e o stock ao longo do tempo, é necessário
relacionar a procura e o stock através do rácio que será apresentado na função objectivo.
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O facto do rácio entre a procura e o stock de cada SKU estar incluído na função objectivo é bastante
útil para casos onde não é verificada uma proporcionalidade entre estes dois elementos. Por
exemplo, poderia dar-se o caso de existir um SKU com elevado stock médio mas com uma procura
reduzida. Se a função objectivo contemplasse apenas o stock, este SKU iria ser erradamente
colocado perto da zona de packing devido ao seu elevado stock. Assim, o rácio entre a procura e
o stock irá permitir que os SKUs colocados nas localizações mais próximas da zona de packing
sejam aqueles que têm maior procura, independentemente do seu stock.
2. Cada localização de armazenagem só pode albergar um SKU, independentemente da quantidade
de caixas;
3. Todos os percursos efectuados pelos colaboradores são realizados entre uma zona de packing e
uma prateleira, não existindo por isso percursos entre duas prateleiras distintas. Assim, o percurso
total para a recolha de cada caixa é constituído por 4 percursos: o primeiro começa na prateleira
pretendida, onde a empilhadora recolhe a palete e a transporta para a zona de packing; chegando
à zona de packing, o colaborador retira a caixa pretendida, retornando depois com o a palete à
prateleira original. Por fim a empilhadora vazia retorna à zona de packing para efectuar o picking
de outra caixa.

4.2 – Inputs e Outputs do Modelo
Seguidamente são apresentados os inputs necessários ao funcionamento do modelo, bem como os outputs
finais pretendidos que serão fornecidos pelo modelo após a aplicação dos dados.
Inputs do modelo:


Lista de SKUs



Lista de localizações de armazenagem



Lista de zonas de packing



Previsão de procura de cada SKU para 2018



Stock médio de cada SKU em 2018



Tempos de percurso entre cada zona de packing e cada localização de armazenagem



Capacidade máxima da cada localização de armazenagem para cada SKU

Outputs do modelo:


Tempo total de recolha de toda a procura do armazém para o período em questão



Alocação dos SKUs a cada localização de armazenagem



Quantidade de caixas de um SKU em cada localização
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4.3 – Formulação Matemática do Modelo
Neste subcapítulo é descrita a formulação matemática do modelo de optimização baseado em
programação matemática. Nesse sentido, são descritos os índices, os conjuntos, os parâmetros utilizados
e as variáveis de decisão envolvidas, bem como a formulação da função objectivo e das restrições a si
associadas.

4.3.1 – Índices e conjuntos
Em primeiro lugar procedeu-se à definição dos seguintes índices e conjuntos a utilizar no modelo:


s – conjunto de SKUs; 𝑠 ∈ 𝑆 = (𝑠1 , 𝑠2 , … , 𝑠𝑛 )



l – conjunto de localizações de armazenagem; 𝑙 ∈ 𝐿 = (𝑙1 , 𝑙2 , … , 𝑙𝑛 )



z – conjunto de zonas de packing; 𝑧 ∈ 𝑍 = (𝑧1 , 𝑧2 , … , 𝑧𝑛 )

4.3.2 – Parâmetros
Os parâmetros utilizados no modelo são apresentados de seguida.


procuras – procura do SKU s no período em estudo



stocks – stock médio do SKU s



tempol,z – tempo despendido entre a localização de armazenagem l e a zona de packing z



capacidades,l – número de caixas do SKU s que a localização de armazenagem l comporta

4.3.3 – Variáveis
O modelo faz recurso a variáveis pertencentes a três tipos distintos: variáveis inteiras, variáveis binárias e
variáveis contínuas. As variáveis utilizadas são:
Variável inteira


Xs,l – quantidade de caixas do SKU s existentes na localização de armazenagem l

Variável binária


Ys,l - 1 caso existam caixas do SKU s armazenadas na localização de armazenagem l; 0 caso
contrário

Variável contínua


T – tempo total despendido na operação de picking de toda a procura do período em questão

4.3.4 – Função Objectivo e Restrições do Modelo
Apresenta-se em seguida a formulação matemática da função objectivo e restrições associadas.
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Função objectivo:
𝑀𝑖𝑛 𝑇 = ∑ ∑ ∑ 4 × 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑙,𝑧 × 𝑋𝑠,𝑙 ×
𝑠

𝑙

𝑧

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎𝑠
𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠
(1)

Sujeita a:
𝑋𝑠,𝑙 ≤ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠,𝑙 × 𝑌𝑠,𝑙 ∀𝑠 ∈ 𝑆, 𝑙 ∈ 𝐿
(2)
∑ 𝑌𝑠,𝑙 ≤ 1 ∀ 𝑙 ∈ 𝐿
𝑠

(3)
∑ 𝑋𝑠,𝑙 = 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠 ∀𝑠 ∈ 𝑆
𝑙

(4)
A função objectivo do modelo (Eq. 1) pretende minimizar os tempos correspondentes aos percursos
percorridos pelos operadores na recolha de encomendas. Partindo do pressuposto 3, acima apresentado,
é necessário efectuar 4 vezes o mesmo percurso para a recolha de cada unidade.
A equação (2) pretende assegurar que o número de unidades de cada SKU armazenado numa dada
localização não ultrapassa a capacidade máxima dessa mesma localização, caso o SKU aí esteja
armazenado.
A equação (3) impõe que em cada localização de armazenagem apenas possa estar alocado um SKU,
independentemente da quantidade de unidades (pressuposto 2).
Por fim, a equação (4) permite definir a variável X, assegurando que todo o stock existente se encontra
armazenado.
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5 – Resolução do Caso de Estudo
Depois de desenvolvido o modelo matemático a utilizar, é necessário aplica-lo ao caso de estudo: o
armazém central da Luz Saúde. A aplicação do modelo ao caso de estudo está dividida em 4 fases
principais:
I.

Em primeiro lugar foi efectuado um exaustivo tratamento dos dados do problema de modo a
serem obtidos os inputs necessários ao modelo;

II.

Depois de tratados, os dados foram aplicados ao modelo de modo a obter-se uma solução
óptima do problema. Essa solução será apresentada e analisada nesta segunda fase desta
etapa;

III.

Após a aplicação dos dados do problema ao modelo e da obtenção do resultado óptimo, foi
efectuada uma avaliação de performance ao caso actual. Essa avaliação passa
essencialmente pela comparação do caso actual com a solução óptima obtida, de modo a ter
uma melhor percepção do potencial para melhoria que existe no caso de estudo actual;

IV.

Por fim, foi também efectuada uma análise de sensibilidade à solução óptima obtida de modo
a compreender como esta varia em diferentes condições.

Os subcapítulos que se seguem apresentam ao detalhe cada uma das fases acima mencionadas.

5.1 – Tratamento de Dados
Tal como indicado no Capítulo 3, terminada a etapa de formulação de um modelo genérico para resolução
do problema em estudo, a segunda fase da etapa de aplicação ao caso de estudo passa por um tratamento
de dados, de modo a que possam ser aplicados no modelo formulado. Os dados são recolhidos em estado
bruto, sendo depois tratados até serem alcançados os inputs finais pretendidos para serem utilizados no
modelo.
Tal como mencionado no capítulo anterior, o modelo a utilizar foi formulado com o intuito de ser o mais
simples e abrangente possível, sendo depois efectuado numa fase posterior um tratamento mais detalhado
e personalizado para o caso em estudo. Assim, o presente subcapítulo é onde vão ser efectuados todos
os cálculos e tratamentos necessários para alcançar os inputs necessários ao modelo.
Esta fase está dividida em quatro passos principais, as quais serão posteriormente apresentados:
I.

O primeiro passo é a recolha de dados, na qual são recolhidos todos os dados necessários
para a aplicação do modelo em programação matemática;

II.

O segundo passo, onde se inicia o tratamento dos dados anteriormente recolhidos, tem como
objectivo final a construção de projecções de procura e stock médio até ao fim do ano de 2018;

III.

O terceiro passo consiste na segmentação dos SKUs do armazém de acordo com os critérios
definidos;
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IV.

O quarto e último passo consiste no tratamento dos dados relativos aos tempos e distâncias
dos percursos de picking do armazém.

Os subcapítulos seguintes apresentam detalhadamente cada um dos passos acima mencionados.

5.1.1 – Recolha de Dados
Antes de ser realizado qualquer tipo de tratamento é necessário realizar uma recolha de diversos tipos de
dados relevantes, sem qualquer tipo de tratamento prévio. Todos os dados recolhidos serão de extrema
importância e utilidade para, depois de tratados, serem aplicados no modelo a utilizar. Entre os dados
recolhidos, alguns deles foram fornecidos directamente por colaboradores afectos à Luz Saúde, sendo que
outros tiveram de ser recolhidos on the spot. Entre os dados relevantes fornecidos directamente por
colaboradores da empresa estão:


A lista completa de todos os SKUs que o armazém central da GLSMED TRADE alberga, bem como
o stock médio de cada um;



A lista de todas as expedições (SKU, quantidade e data da expedição) efectuadas pelo armazém
nos anos de 2016 e até ao segundo semestre de 2017;



Dados referentes às dimensões físicas das unidades de cada SKU, às dimensões das caixas
desses mesmos SKUs e à quantidade de unidades por cada caixa ou pack;



Planta com as principais dimensões do armazém, entre elas as dimensões das prateleiras e
corredores.

Por outro lado, os dados relevantes que foram recolhidos/medidos on the spot foram:


Lista de localizações de armazenagem e zonas de packing do armazém;



Validação de algumas das distâncias e dimensões fornecidas na planta;



Dados referentes aos tempos de picking para diferentes encomendas, com diferentes SKUs e
diferentes localizações de armazenagem.

Sendo este um armazém em fase de contínua expansão e que tem vindo a aumentar o número de
expedições e SKUs albergados e a mudar algumas das suas configurações físicas, é importante realçar
que os dados apresentados nesta fase foram recolhidos no segundo semestre de 2017.
Depois de recolhidos os dados, segue-se o seu tratamento de modo a poderem servir de input ao modelo.
Assim sendo, os subcapítulos seguintes destinam-se a esse mesmo tratamento de dados.

5.1.2 –Projecções de Procura e Stocks Médios
Tal como mencionado no capítulo 4, um dos principais inputs ao modelo é a procura/rotação de cada um
dos SKUs, de modo a que se saiba quantas vezes e em que quantidades é que cada SKU foi recolhido
durante um determinado período de tempo (neste caso o período em estudo é o ano de 2018 completo).
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Para além da procura de cada SKU, é necessário também o stock médio de cada SKU para servir de input
ao modelo. Assim, este subcapítulo destina-se ao cálculo destes dois inputs.
Este segundo passo da fase de tratamento de dados está dividido em dois segmentos principais:
I.

O primeiro é a elaboração de previsões de evolução da procura até ao fim de 2018 através de
dados históricos. Este segmento está dividido em:


Análise dos dados históricos de procura de modo a encontrar possíveis fenómenos
estatísticos ou de sazonalidade;

II.



Escolha do melhor método de projecção de procura futura;



Elaboração de projecções com base no método escolhido.

O segundo é a elaboração de projecções de stock médio para cada SKU com base nas projecções
de procura, para o mesmo período de tempo.

De notar que, tal como acima mencionado, as projecções de stock médio para 2018 são baseadas nas
projecções de procura. Esta metodologia baseia-se em duas premissas principais: a primeira premissa é a
falta de dados históricos no que toca aos stocks médios assumidos para cada SKU em anos anteriores
devido ao facto do armazém ser bastante recente; a segunda premissa baseia-se na proporcionalidade
verificada entre stock e procura no armazém em estudo, ou seja, de uma forma geral os SKUs que possuem
uma elevada procura possuem também um stock elevado, e vice-versa.
O subcapítulo seguinte apresenta pormenorizadamente a aplicação dos passos acima mencionados para
obtenção de projecções de procura e stock.

5.1.2.1 – Previsão de Evolução da Procura por SKU.
Para a elaboração de projecções de procura, recorreu-se em primeiro lugar ao histórico de expedições dos
anos de 2016 e 2017. A partir destes dados é possível saber qual o número total de expedições e qual a
quantidade total expedida por SKU para cada mês do período em questão, ou seja, passa a saber-se quais
foram os SKUs com maior rotação durante este período.
A partir da análise de procura mensal efectuada no passo anterior, é possível também identificar hipotéticos
fenómenos de sazonalidade que possam existir e que tenham de ser tidos em conta na elaboração das
projecções de procura. No entanto, depois de analisadas as expedições mensais por SKU, e apesar de
existirem algumas variações na procura de mês para mês, chegou-se à conclusão que essas variações
não verificam nenhuma tendência sazonal, sendo que por isso não existe qualquer fenómeno de
sazonalidade de destaque na procura dos SKUs do armazém.
Depois de analisada a procura de cada SKU para cada mês do período em questão, chegou-se também à
conclusão que o período entre Janeiro e Abril de 2016 não representa uma amostra credível da procura
pretendida, na medida em que nesses meses o armazém ainda estava na sua fase inicial de
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funcionamento. Verificou-se que existe um avultado e desproporcional aumento na procura entre cada um
destes quatro meses, sendo que essa mesma procura só estabiliza a partir de Maio de 2016. Assim sendo,
os dados de procura relativos ao período entre Janeiro e Abril de 2016 foram eliminados, por serem
considerados estatisticamente inadequados.
Depois de concluído todo o tratamento de dados relativo ao histórico de procura de SKUs, é necessário
verificar qual o melhor método para a construção de projecções de procura em 2018. Para tal, foram
testados dois dos métodos para obtenção de projecções que, segundo a literatura existente, melhor se
adaptam às características problema em questão, sendo estes o método moving averages e a regressão
linear (Hansun, 2013; Ristanoski et al, 2013). É de realçar que o facto de não haver nenhum tipo de
sazonalidade excluiu à partida diversos métodos que não foram testados.
O primeiro método a ser testado foi a regressão linear, cujo objectivo passa pela estimativa de valores não
conhecidos, utilizando para isso uma função linear obtida através dos dados já conhecidos. No entanto, e
apesar da regressão linear ser, de acordo com a literatura existente, um dos possíveis métodos para
resolução deste tipo de problema, verificou-se após a sua aplicação que neste caso concreto o seu
resultado não é consistente, sendo este um armazém que iniciou actividade há apenas pouco mais de 2
anos e que tem vindo a aumentar expedições e a albergar novos SKUs que no início não albergava. De
facto, uma função linear aplicada a um SKU que apenas tenha passado a ser albergado pelo armazém nos
últimos meses vai ter um declive desproporcionalmente alto, porque não teve nenhuma expedição durante
muitos meses e de um mês para o outro passou a ter. Isso irá fazer com que os valores projectados de
unidades expedidas sejam desproporcionalmente elevados quanto mais longínqua for a previsão, o que
não é consistente comparando por exemplo com um SKU que tenha tido um elevado número de unidades
expedidas desde o início da actividade do armazém.
Assim, depois de avaliados os resultados das projecções, optou-se pela exclusão deste método.
Moving Averages
O método moving averages é um método utilizado para projectar a direcção de uma determinada tendência,
no qual cada valor futuro é obtido através da média (aritmética ou ponderada) de um número fixo de dados
referentes aos períodos imediatamente anteriores.
Existem diversas variações deste método. Na Exponential Moving Average os períodos que entram para a
média são ponderados, dando-se por isso mais peso aos períodos mais próximos do período pretendido.
Assim sendo, esta variação do método moving averages é especialmente utilizada em situações em que
se verifique uma grande sazonalidade ou uma tendência acentuada de subida ou descida dos valores. No
entanto, no caso de estudo em concreto, não se verifica nenhum tipo de sazonalidade acentuada, e, apesar
de existir uma clara tendência de subida de procura na maioria dos SKUs devido à maturação do ainda
recente armazém, essa tendência é uma tendência de longo prazo e que dificilmente é verificada de
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maneira acentuada nos curtos períodos de tempo utilizados para fazer as médias. Nesse sentido optou-se
pela utilização da mais simples variação deste método: a Simple Moving Average. Neste método, cada
valor futuro é obtido através da média aritmética dos períodos anteriores, tendo por isso a mesma
ponderação para cada um dos períodos.
O número de períodos utilizados nas médias aritméticas é decidido com base nas características de cada
problema. Para escolher o número de períodos utilizados nas médias aritméticas, optou-se por aquele que
apresentasse um menor erro associado. Para isso foram testadas 4 opções: uma com médias aritméticas
dos 2 meses anteriores, outra com médias aritméticas dos 3 meses anteriores, outra com médias
aritméticas dos 4 meses anteriores e outra com médias aritméticas dos 5 meses anteriores, como indicado
na equação 5 abaixo apresentada, correspondendo o m a cada mês e o i ao número de períodos com os
quais se fizeram as médias aritméticas.
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑚 =

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑚−𝑖+0 + 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑚−𝑖+1 + ⋯ + 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑚−1
; 𝑖 ∈ {2,3,4,5}
𝑖
(5)

O erro, por sua vez, foi calculado através da equação MAPE (Mean Absolute Percent Error) tal como
apresentado na equação 6, correspondendo o m a cada mês e o n ao número total de meses utilizado nas
projecções.
1
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑚 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑚
𝐸𝑟𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 100 × ( × ∑ (
))
𝑛
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑚
𝑚

(6)
Depois de calculado o erro associado à projecção de cada SKU em cada uma das 4 opções testadas, foi
feito o somatório de todos os erros, ponderando-os de acordo com o peso de cada SKU na procura total
do armazém, de modo a concluir qual a opção com menor erro associado. Depois de calculado o erro total
chegou-se à conclusão que a solução com menor erro na aplicação do método moving averages a este
problema específico é alcançada ao utilizar médias com dados relativos aos 3 meses anteriores, tal como
indicado na figura 16. Assim, os valores de procura a ser aplicados no modelo foram alcançados utilizando
médias aritméticas dos 3 meses anteriores.
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11,0%
9,1%
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6,8%

2 Meses

3 Meses

4 Meses

5 Meses

Figura 16 - Percentagem de erro para as diferentes variações do método moving averages

O número de unidades de cada SKU varia bastante dependendo das características do SKU. O mesmo
acontece com a sua dimensão. Por exemplo, há SKUs que pelas suas características são regularmente
expedidos aos milhares, enquanto outros são expedidos às dezenas ou até mesmo às unidades. Nesse
sentido, de modo a poder uniformizar os dados ao máximo, é de realçar que apesar de se terem efectuado
as projecções com base nas unidades de cada SKU, as projecções finais de procura para 2018 foram
convertidas para caixas, utilizando os dados fornecidos. Assim, os valores de procura apresentados e que
servirão de input ao modelo são apresentados em caixas, de modo a que possam ter uma dimensão e um
volume de expedições mais uniforme.
Os valores de procura projectados para o total de 2018 para cada SKU são apresentados no Anexo II.
Depois de projectados os valores de procura por SKU para a totalidade do ano de 2018, estes serão
utilizados para a projecção dos valores de stock médio para cada SKU, para o mesmo período de tempo,
como será apresentado no subcapítulo seguinte.

5.1.2.2 – Previsão da Evolução do Stock Médio por SKU
Tal como já indicado anteriormente, existe uma proporcionalidade entre os valores de procura e de stock
médio para cada SKU. Assim, os valores de stock médio aplicados pela GLSMED para cada SKU nos anos
de 2016 e 2017 estão na sua grande maioria directamente relacionados com a sua procura nesses anos:
SKUs com maior procura têm maior número de unidades em stock, e SKUs com menor procura tem um
menor número de unidades em stock. Nesse sentido, é coerente assumir o mesmo tipo de relação entre
procura e stock nas projecções futuras.
Foi nesse sentido, assumindo uma óptica da proporcionalidade entre o crescimento da procura e o
crescimento do stock médio para cada SKU, que se utilizaram as projecções de procura para alcançar
projecções de stock para o ano completo de 2018. Assim, os valores de stock médio para 2018 foram
calculados aplicando a cada um dos stocks médios fornecidos pela empresa e utilizados em 2017, a taxa
de crescimento da procura entre os dados históricos de 2017 e os dados projectados para 2018 para cada
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um desses SKUs, tal como apresentado na equação 7 onde s corresponde a cada um dos SKUs existentes
e m corresponde a cada mês do ano.

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑀é𝑑𝑖𝑜 2018𝑠 = (

∑𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 2018𝑚
× 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚é𝑑𝑖𝑜 2017)
∑𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 2017𝑚
𝑠
(7)

Pelas razões indicadas no subcapítulo anterior, os valores de stock médio foram também convertidos para
caixas de modo a poderem ser utilizados como input do modelo. Os resultados obtidos de stock médio de
cada SKU para o ano de 2018 estão apresentados no Anexo III.
Depois de terminada a elaboração de projecções de procura e stock para 2018, é necessário passar ao
passo seguinte: a segmentação de SKUs.

5.1.3 – Segmentação dos SKUs
O armazém central da Luz Saúde conta neste momento com um total de 729 SKUs, tornando-se por isso
muito complicada a utilização de cada um deles individualmente no modelo a utilizar. Deste modo, e tal
como indicado em subcapítulos anteriores, a segmentação torna-se essencial para a aplicação do modelo,
uma vez que esta vai permitir agrupar os SKUs num reduzido número de diferentes conjuntos, com
características idênticas.
Neste sentido, procedeu-se à segmentação dos SKUs de modo a obter-se um total de 9 conjuntos de
SKUs, divididos de acordo com duas características: a sua procura e a sua dimensão. Para efeitos de
modelização, assumiu-se então que existem apenas 9 SKUs, correspondendo aos 9 conjuntos descritos.
A primeira segmentação a ser feita foi de acordo com a procura, utilizando-se para isso o método de divisão
ABC. Só posteriormente é que se procedeu à segunda segmentação, dividindo cada um dos 3 grupos já
formados (A, B e C) em 3 novos subgrupos de acordo com a dimensão dos SKUs, perfazendo assim o total
de 9 conjuntos.
É de realçar que esta divisão dos SKUs em conjuntos irá levar a que a solução óptima obtida empregue
uma estratégia de armazenamento baseado em classes que, tal como apresentado no capítulo 3, tem como
principal característica a divisão do armazém em diferentes zonas sendo cada uma delas atribuída a uma
classe.

5.1.3.1 – Análise ABC
Tal como descrito no Estado da Arte, a análise ABC trata-se de uma divisão de produtos em 3 categorias
A, B e C, sendo que este sistema utiliza geralmente um critério de divisão baseado na facturação total de
cada SKU, facturação essa que é calculada através do produto entre a procura anual de um certo SKU e
o seu valor unitário. No entanto, no caso do armazém central do grupo Luz Saúde não seria lógico
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considerar o valor unitário de cada SKU, na medida em que os produtos não serão vendidos mas sim
consumidos nas unidades de saúde do próprio grupo. Nesse sentido, a análise ABC aplicada a esta
dissertação terá como critério apenas a procura anual de cada SKU, ignorando o seu valor unitário.
O sistema ABC baseia-se no Princípio de Pareto que afirma que a maioria dos efeitos advêm de uma
minoria das causas e vice-versa, ou seja, aplicando ao sistema ABC, afirma que a categoria com maior
número de produtos é a que tem menor valor total, sendo que o contrário também se aplica. Neste caso
de estudo em concreto pode retirar-se que a categoria que tiver o maior número de produtos será aquela
que terá a menor procura total (e consequentemente menor stock total), e vice-versa. Nesse sentido, a
divisão dos 729 SKUs do armazém central da Luz Saúde foi efectuada da seguinte forma:


A categoria A é composta por 73 SKUs, correspondendo a uma porção de 10% do total dos SKUs
existentes no armazém. Apesar do reduzido número de SKUs, estes correspondem a 72% da
procura total prevista, com um total de 149431 caixas.



A categoria B é composta por 147 SKUs, correspondendo a 20% do total de SKUs do armazém e
a 21% da procura total prevista, com um total de 43206 caixas.



Por fim, a categoria C é composta por 509 SKUs, correspondendo assim à maior porção de
SKUs do armazém (cerca de 70%), apesar do somatório da sua procura constituir apenas 7% do
total, com 15459 caixas.

As figuras 17 e 18 demonstram a grande disparidade que existe entre o número de SKUs e o total de
procura cada uma das categorias A, B e C. Comparando também as figuras 17 e 18 é possível verificar
que para além da grande disparidade existente entre o número de SKUs e a sua procura total, existe uma
grande proporcionalidade entre a procura e o stock médio dos SKUs, podendo-se verificar que os 3
conjuntos têm percentagens semelhantes de procura e stock médio.
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Figura 17 - Peso de cada categoria no
total de SKUs do armazém (%)
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Figura 18 - Peso de cada categoria no
total de procura do armazém (%)
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Figura 19 - Peso de cada categoria no
total de stock do armazém (%)
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Depois da segmentação por categorias com base no sistema ABC, é necessário dividir cada uma dessas
categorias de acordo com a dimensão dos SKUs, como será posteriormente explicitado.

5.1.3.2 – Divisão por Dimensões
O principal objectivo da segmentação dos SKUs é que estes possam ser agrupados em conjuntos o mais
uniforme possível, de acordo com as suas características. Nesse sentido, depois de efectuada a divisão
em classes A, B e C de acordo com a procura de cada SKU, procedeu-se à segmentação de cada uma
dessas classes de acordo com a sua dimensão, dividindo cada uma em 3 novos grupos (1, 2 e 3) tendo
em conta o volume das suas caixas. Assim, o resultado final serão 9 conjuntos de SKUs com procura e
dimensões semelhantes, tal como apresentado na figura 20.
Tal como mencionado no subcapítulo 2.3, cada prateleira pode ter 2 (no caso dos corredores A e E) ou 3
localizações de armazenagem para paletes. No entanto, de modo a simplificar o problema e o processo de
modelização, assume-se que cada prateleira irá funcionar como uma localização de armazenagem única
(mas com a capacidade correspondente às 2/3 localizações de armazenagem), reduzindo assim o número
total de localizações de armazenagem. Nesse sentido, outro dado necessário como input para o modelo é
a capacidade máxima de cada prateleira, ou seja, a quantidade de caixas de cada SKU que pode ser
armazenada numa mesma prateleira. Assim, através do volume médio de cada SKU e do volume de cada
prateleira é possível calcular o número de caixas que cada prateleira consegue armazenar, sendo que de
modo a tornar os dados o mais realistas possível se assume que cada prateleira não pode ter uma
ocupação de mais de 40% do seu volume.

Figura 20 - Resumo das características das 9 classes de SKUs finais
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A figura 20, acima apresentada, resume as principais características dos 9 conjuntos de SKUs que serão
introduzidos no modelo: o número que SKUs reais que compõem cada um dos conjuntos; a dimensão
média de cada conjunto; a procura total do conjunto para o ano de 2018; o stock médio total para o ano de
2018; e o número de caixas que podem ser armazenadas em cada prateleira.
Depois de terminada o terceiro passo da fase de tratamento de dados, a segmentação dos SKUs,
procedeu-se então ao quarta e último passo desta fase: o cálculo dos tempos de picking.

5.1.4 – Cálculo dos Tempos de Picking
O objectivo do modelo efectuado é a minimização dos tempos de picking. Nesse sentido um dos inputs
necessários ao modelo é o tempo despendido no percurso de cada uma das localizações de armazenagem
a cada uma das duas zonas de packing. No entanto a medição individual de todos esses tempos seria um
trabalho demasiado exaustivo devido à grande quantidade de localizações de armazenagem existentes no
armazém. Assim sendo, mediram-se apenas alguns dos tempos, e a partir dessa amostra calcularam-se
posteriormente os restantes tempos necessários ao modelo.
Este passo está dividido em 2 segmentos principais. São eles:
I.

Em primeiro lugar, mediram-se as principais distâncias do armazém;

II.

Seguidamente, mediu-se uma amostra de tempos on-the-spot para diversos percursos de recolha
de encomendas, sendo que por fim cruzou-se esta amostra com o passo anterior de modo a poder
calcular-se os restantes tempos e assim obter-se todos os tempos necessários como input ao
modelo.

O primeiro passo para a obtenção dos tempos de percurso é a medição das distâncias desses mesmos
percursos, tendo para tal sido utilizada a planta oficial do armazém (Anexo IV), fornecida pela GLSMED, e
que contém o comprimento e largura do armazém e de cada uma das prateleiras, bem como algumas
outras medições relevantes como larguras dos corredores, entre outras. Os dados retirados da planta foram
validados através da medição física e presencial do comprimento e largura de uma prateleira e de uma das
zonas de packing, medições essas que coincidiam com os dados fornecidos pela planta do armazém.
A partir desses dados pode então calcular-se a distância horizontal aproximada de cada uma das zonas
de packing a cada uma das localizações de armazenagem. De notar que neste passo estão apenas a ser
calculadas distâncias no plano horizontal, ou seja a distância entre a zona de packing e a base da estante
em questão, sendo o nível vertical (prateleira) irrelevante (ver diferença entre estante e prateleira no
subcapítulo 2.3.1 – Layout do Armazém – Configuração Física). Logo, todas as localizações de
armazenagem que estejam no mesmo corredor e na mesma estante mas em prateleiras diferentes, terão
o mesmo valor de distância (ex: A1A010101, A1A010201, A1A010301 e A1A010401 estão todos à mesma
distância de cada uma das zonas de packing).
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Tal como mencionado no subcapítulo 5.1.3.2 – Divisão por Dimensões, o modelo irá considerar cada
prateleira como uma localização de armazenagem única. Assim, foi apenas estimada a distância entre o
ponto médio de cada zona de packing e o ponto médio de cada prateleira, assumindo-se que as diferentes
localizações de armazenagem dentro de uma mesma prateleira estão à mesma distância das zonas de
packing (ex: assumiu-se que A1A010101 e A1A010102 estão à mesma distância de cada uma das zonas
de packing).
No Anexo V podem ser visualizadas todas as distâncias calculadas. Depois de calculadas as distâncias
necessárias procedeu-se a medição directa dos tempos de picking.
Como foi descrito acima, não seria viável proceder-se à medição dos tempos de percurso entre cada uma
das 192 prateleiras e cada uma das duas zonas de packing existentes. Nesse sentido foi medida directa e
presencialmente apenas uma amostra mais pequena de tempos que possam ser posteriormente utilizados
para estimar os restantes tempos.
Efectuaram-se as medições em 3 dias diferentes, não perturbando o normal funcionamento do processo
de picking por parte dos colaboradores do armazém. Tal como descrito no subcapítulo 2.3 – Descrição do
Armazém, por cada produto recolhido a sua palete é transportada, com o auxílio de uma empilhadora,
desde a localização de armazenagem até à zona de packing, onde o produto é deixado, retornando a palete
de volta à mesma localização de armazenagem. Nesse sentido, para cada recolha efectuaram-se duas
medições, correspondendo a primeira ao percurso localização de armazenagem -> zona de packing, e a
segunda ao percurso zona de packing -> localização de armazenagem. Para efeitos de cálculos futuros,
foi considerada a média dos dois tempos medidos para cada percurso, de modo a minimizar ao máximo o
erro inerente a cada medição individual.
Neste primeiro momento da medição de tempos, tal como no cálculo das distâncias, calculou-se apenas
os tempos dos percursos no plano horizontal, ou seja, os tempos desde que a empilhadora começa o seu
movimento horizontal até ao momento em que pára, não tendo sido medidos os tempos em que a
empilhadora está parada a subir ou descer o seu garfo ao longo do plano vertical.
Depois de feitas todas as medições excluíram-se os tempos considerados estatisticamente inadequados
(comumente chamados outliers), por existir uma grande diferença entre as duas medições do mesmo
percurso, por estarem demasiado longe da média medida, ou por ter ocorrido algo fora do normal no
percurso e que tenha atrasado o mesmo. As figuras 21 e 22 apresentam as 78 medições relativas a 39
localizações de armazenagem que se consideraram adequadas para serem utilizadas em futuros cálculos,
correspondendo a primeira figura à zona de packing da esquerda (zona de packing 1) e a segunda figura
à zona de packing da direita (zona de packing 2). As duas tonalidades de azul correspondem às duas
medições efectuadas para cada percurso, sendo que o valor apresentado corresponde à média das duas.
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Figura 21 - Amostra de tempos (s) entre a zona de packing 1 e as localizações medidas
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Figura 22 - Amostra de tempos (s) entre a zona de packing 2 e as localizações medidas

Nos mesmos 39 percursos mediram-se também os tempos despendidos no plano vertical: desde o
momento em que se inicia o levantamento do garfo da empilhadora até o mesmo estar devidamente
engrenado na palete, ou no sentido inverso, desde que o garfo engrena na palete até esta acabar de descer
até ao nível da empilhadora. Depois de diversas medições verificou-se que, para além do aumento linear
de tempo correspondente à subida e descida do garfo, quanto mais alto é o nível vertical da prateleira mais
tempo se despende devido ao facto de que quanto mais altas estão as paletes, mais difícil é o seu
manuseamento e mais tempo se despende no mesmo, não havendo por isso linearidade no tempo
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despendido. Quando ao número de níveis verticais, assumiu-se também que todos os corredores têm os 4
níveis verticais principais, ignorando por isso as subdivisões existentes na prateleira inferior dos corredores
D e E.
A figura 23 apresenta os tempos despendidos no plano vertical em cada prateleira.

Figura 23 - Tempos (s) despendidos no plano vertical

Depois de recolhida uma amostra significante de tempos de recolha, é necessário estimar os tempos de
recolha para todas as restantes localizações de armazenagem. Através da amostra de tempos recolhida é
possível calcular uma constante que possa ser aplicada a todas as distâncias medidas, de modo a obter
todos os tempos necessários. Essa constante é obtida através das médias do rácio distância/tempo para
cada um dos elementos da amostra recolhida, tal como apresentado na figura 24.
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Figura 24 - Rácio distância/tempo (m/s) para cada percurso P da amostra medida, e correspondente média

Depois de estimados os tempos entre as zonas de packing e cada uma das localizações de armazenagem
no plano horizontal, resta apenas somar o tempo relativo ao plano vertical para cada uma das localizações.
O tempo total do percurso é então descrito pelo tempo horizontal entra uma zona de packing “z” e uma
prateleira “l” somado ao tempo vertical entre o solo e a prateleira “l”.

52

Tal como descrito ao longo da dissertação, existem duas zonas de packing distintas que estão a distância
e tempo diferentes de cada prateleira do armazém. Assim sendo existe, para cada encomenda, uma zona
de packing óptima: aquela para qual o tempo de picking total da encomenda for menor. No entanto os
colaboradores da GLSMED não têm maneira de saber qual a zona de packing óptima antes de começarem
a efectuar o picking dessa encomenda. Assim sendo, não tem lógica introduzir as duas zonas de packing
como entidades do modelo para que o modelo possa escolher uma solução óptima em cada situação,
porque isso nunca irá acontecer na realidade. Nesse sentido, irá assumir-se apenas uma zona de packing
no modelo. Este pressuposto não terá um impacto demasiadamente significativo nos resultados reais
devido ao facto das duas zonas de packing serem relativamente próximas uma da outra. Os tempos
despendidos no percurso entre cada uma das prateleiras e essa zona de packing única serão então obtidos
através da média dos tempos calculados anteriormente para cada uma das zonas de packing.
De um modo geral, o percurso que o colaborador percorre no picking de cada encomenda começa na
prateleira pretendida, onde a empilhadora recolhe a palete e a transporta para a zona de packing.
Chegando à zona de packing o colaborador retira as unidades pretendidas, retornando depois com o a
palete à prateleira original. Quando devolvida a palete à prateleira, o colaborador parte directamente para
a próxima prateleira, sem retornar à zona de packing. No entanto, de modo a facilitar a modelização,
assumiu-se também que depois de cada recolha o colaborador retorna à zona de picking para a partir daí
começar a recolha de uma nova unidade. Assim sendo o único input necessário são os tempos entre a
zona de packing e as prateleiras acima calculados, não sendo necessário o cálculo dos tempos entre uma
prateleira e todas as outras prateleiras do armazém. Naturalmente, este pressuposto será também
assumido quando for feita a comparação entre os resultados do modelo e os resultados finais.
O Anexo VI apresenta os tempos finais entre a zona de packing única e cada uma das prateleiras do
armazém, que servirão de input ao modelo.
Após a finalização da fase de tratamento de dados, e depois de calculados todos os dados necessários
como inputs para o modelo, segue-se a aplicação desses dados ao modelo em programação matemática
para resolução do problema em questão.

5.2 – Aplicação do Modelo ao Caso de Estudo
O objectivo do tratamento de dados efectuado no subcapítulo anterior é a obtenção dos inputs necessários
ao modelo formulado. Nesse sentido, é importante relacionar os dados tratados com os inputs necessários
apresentados no capítulo de modelização do problema. Assim, a tabela 1 abaixo apresentada relaciona os
dados recolhidos e o tratamento desses mesmos dados com os inputs necessários ao modelo.
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Tabela 1 - Relação entre os dados recolhidos, o tratamento de dados e os inputs do modelo

Inputs

Dados Recolhidos
Lista de SKUs reais

Lista de SKUs

Lista com histórico do total de
expedições por SKU
Lista de dimensões de cada
SKU

Tratamento de Dados
Agrupamento em 9 conjuntos de SKUs,
constituídos por SKUs reais de acordo
com a sua procura (procedimento
explicado mais abaixo nesta tabela) e a
sua dimensão

Lista de localizações
de armazenagem

Dados recolhidos por
observação

Aglomeração de algumas localizações

Lista de zonas de
packing

Dados recolhidos por
observação

Pressuposto da existência de apenas 1
zona de packing situada entre as 2
existentes

Previsão de procura
de cada SKU para
2018

Lista com histórico do total de
expedições por SKU

Projecção da procura total de cada SKU
para o ano de 2018 utilizando dados
históricos e através do método Moving
Averages

Stock médio de cada
SKU em 2018

Lista de stock médio actual por
SKU

Projecção do stock médio para 2018
através da taxa de crescimento da procura

Medição on-the-spot de uma
amostra de tempos

Extrapolação da amostra medida de modo
a obter tempos para todas as localizações
do armazém; soma dos tempos
horizontais e verticais para obter o tempo
total

Tempos de percurso
entre cada zona de
packing e cada
localização de
armazenagem

Capacidade máxima
da cada localização de
armazenagem para
cada SKU

Dados relativos à dimensão de
cada
localização
de
armazenagem recolhidos por
observação
Lista de dimensões de cada
SKU

Cruzamento dos dados de capacidade de
cada prateleira com as dimensões de
cada SKU

Depois de formulado o modelo e obtidos os inputs necessários ao mesmo, é necessário aplicar os dados
reais do problema ao modelo. Começar-se-á então por apresentar sucintamente o procedimento utilizado
para a obtenção das soluções pretendidas.
É também importante relembrar que foram sendo tomados vários pressupostos no tratamento de dados.
Assim, far-se-á seguidamente um resumo desses mesmos pressupostos.
Depois de obtidos resultados para o caso de estudo em concreto estes têm de ser analisados e
compreendidos a fundo, sendo por isso realizado uma análise pormenorizada a esses mesmos resultados.
De modo a melhor compreender os níveis de melhoria que a solução óptima obtida pode vir a trazer neste
momento ao armazém, é feita uma análise de performance ao caso actual através da comparação deste
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com o caso óptimo. Os resultados dessa comparação são também apresentados nesta secção da presente
dissertação. Por fim, é também realizada uma análise de sensibilidade aos resultados, de modo a
compreender como é que estes variam em diferentes circunstâncias.
Os subcapítulos seguintes apresentam todos os segmentos acima mencionados.

5.2.1 – Procedimento para Obtenção de Soluções
Depois da formulação do modelo matemático, é necessário escolher qual o melhor procedimento para a
sua resolução. Optou-se por isso, por implementar o modelo matemático em linguagem GAMS, sendo este
um software que recorre à optimização inteira mista, através do CPLEX, para encontrar uma solução
óptima.
É importante também referir que o modelo MILP desenvolvido foi resolvido pelo GAMS/CPLEX (versão
24.9.1), num computador Intel® Core™ i7 CPU de 2.67 GHz, com uma memória RAM de 8G, com um
sistema operativo de 64 bits e um processador baseado em x64.
Depois da formulação do modelo e da escolha do melhor método para a obtenção de soluções, resta aplicar
os dados reais de modo a obter soluções.

5.2.2 – Pressupostos dos Dados
Ao longo do subcapítulo de tratamento de dados, vários pressupostos foram admitidos na obtenção dos
dados finais. Assim, este subcapítulo pretende fazer um resumo de todos esses pressupostos já
mencionados. A seguinte lista apresenta os principais pressupostos assumidos na obtenção dos dados
necessários ao modelo:
1. São considerados apenas 9 SKUs na aplicação do modelo, cada um deles representando um
número maior de SKUs reais que foram agrupados de acordo com as suas características de
dimensão e procura;
2. Cada localização de armazenagem corresponde a uma prateleira completa, ou seja, aglomera as
2 ou 3 localizações de armazenagem que cada prateleira possui no armazém central do Grupo Luz
Saúde. Todas as estantes têm apenas 4 prateleiras, indexando por isso as subdivisões existentes
na prateleira inferior dos corredores D e E à prateleira inferior de cada estante;
3. Será considerada apenas uma zona de packing e não duas como acontece no caso real. Sendo
que apenas é considerada uma zona de packing o tempo considerado é a média dos tempos entre
cada uma das zonas de packing reais e cada uma das localizações de armazenamento;
Tal como indicado anteriormente, os pressupostos assumidos na formulação e aplicação do modelo serão
também assumidos na comparação com o caso actual. Assim, todos os pressupostos dos dados acima
apresentados serão também utilizados nos cálculos do caso actual.
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5.2.3 – Resultados Obtidos
Depois de aplicados os dados do problema ao modelo, é necessário analisar os seus resultados. Este
subcapítulo destina-se então à análise dos resultados obtidos pela aplicação dos dados, previamente
tratados, ao modelo formulado.
Depois de analisados os resultados, segue-se um subcapítulo que pretende avaliar a performance do
armazém com as estratégicas operacionais e políticas actualmente utilizadas ao nível da operação de
picking, ou seja, a performance do armazém se nenhuma mudança for feita. Os resultados do caso actual
serão então calculados e posteriormente comparados com os resultados do caso óptimo, resultante do
modelo utilizado no capítulo anterior. Essa comparação dará uma percepção mais realista e quantitativa
de qual os níveis de melhorias que poderão ser alcançados se o caso óptimo for aplicado no armazém.
Por fim é executada também uma análise de sensibilidade para estudar a variação dos resultados conforme
os dados de procura também se alterem.

5.2.3.1 – Análise aos Resultados Obtidos
Um dos outputs do modelo, de acordo com os dados introduzidos, é o valor do tempo total de recolha de
toda a procura do ano de 2018. Depois de recolhidos os resultados, verificou-se que o tempo total no caso
de estudo concreto foi de 9489905,8 segundos.
Por outro lado, o output principal da aplicação do modelo é a determinação da localização óptima de cada
SKU nas localizações de armazenagem existentes, bem como a quantidade alocada em cada localização.
No entanto, devido à sua elevada dimensão, a tabela que contém a localização óptima por SKU e respetivas
capacidades estão apresentadas em detalhe no Anexo VII. O presente subcapítulo propõe-se assim a
apresentar uma análise mais aprofundada dos resultados obtidos.
Tempos médios de deslocação
Analisando um pouco mais em detalhe os resultados apresentados no Anexo VII, e através das
localizações de armazenagem de cada SKU, é possível calcular a média dos tempos entre as caixas de
cada classe de SKU e a zona de packing. Os valores dessa análise são apresentados na figura 25, abaixo
representada:
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Figura 25 - Média dos tempos (s) entre as caixas de cada classe de SKU e a zona de packing

Como se pode verificar pela figura acima, as classes de SKUs de menor dimensão (S3, S6 e S9) são
aqueles que foram armazenados mais perto da zona de packing. Este resultado é consistente com aquilo
que era esperado: quanto menor for a dimensão do SKU, maior será o número de caixas que podem ser
armazenadas nessa localização, logo, maior será o número de deslocações que têm de ser feitas durante
o processo de picking, e quantas mais deslocações forem feitas mais vantagem se tira do facto de essa
localização ser perto da zona de packing. Por essa razão verifica-se também que, em média, os SKUs da
categoria A são aqueles que estão armazenados a um tempo médio de distância à zona de packing mais
reduzido, seguida da categoria B, vindo depois a categoria C. Isto deve-se ao facto desta categoria ser
aquela onde os SKUs têm maior procura, logo, necessitam de um maior número de deslocações para a
satisfazer.
É de realçar que a diferença de tempo médio entre a classe B e C é bastante reduzida (15,92s em média
na categoria B e 15,94s na categoria C), chegando mesmo a haver uma classe de dimensão que que tem
um tempo mais curto na categoria C do que na B (S8 tem um tempo médio mais reduzido do que S5). Isto
deve-se ao facto de que, apesar da categoria B ter uma procura bastante superior, a categoria C tem
dimensões substancialmente mais reduzidas para cada classe, como se pode verificar na figura 20.
Assim, e como se verifica pelos resultados, as localizações de armazenagem mais próximas da zona de
packing são aquelas que, geralmente, albergam classes de SKUs com maior procura e menor dimensão.
Utilizando a mesma lógica, também é simples verificar que os SKUs com menor procura e maior dimensão
estão armazenados nas zonas do armazém às quais o acesso é mais demoroso.
Ocupação das estantes e prateleiras em armazém
No que se refere à ocupação das estantes e prateleiras no armazém, existem algumas que se encontram
vazias, devido ao facto das capacidades máximas que se assumiram para cada SKU serem
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suficientemente elevadas para que todas as caixas de SKUs possam ser alocadas nas melhores
localizações (localizações situadas a menos tempo da zona de packing) e ainda sobrem algumas
localizações vazias. Os resultados apresentam precisamente 45 localizações vazias (de entre as 192
localizações estudadas), sendo a maioria delas localizadas nas estantes 12, 13 e 14 de cada corredor (ver
figura 4), por serem estas as estantes com percursos mais demorosos. As localizações vazias que não se
encontram nessas 3 estantes, geralmente estão situadas nas prateleiras superiores das estantes, por estas
serem aquelas onde se despende mais tempo.
Distribuição dos SKUS pelos diferentes níveis verticais das estantes em armazém
Tendo em conta a importância que a distância e altura de cada localização tem no tempo de cada percurso,
analisou-se também a distribuição dos SKUs pelos 4 níveis verticais existentes no armazém, ou seja, pelas
4 prateleiras existentes em cada estante. Os resultados dessa análise encontram-se nas tabelas 2 e 3,
abaixo representadas. A tabela 2 apresenta a composição de cada um dos níveis verticais, i.e., a
distribuição das 9 classes de SKU pelos quatro níveis verticais em todo o armazém (onde 01 representa o
nível inferior, e 04 o nível superior). Já a tabela 3 apresenta a distribuição das prateleiras por cada SKU.
Tabela 2 - Distribuição das 9 classes de SKU por cada nível vertical

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

Total

01

4%

6%

68%

1%

1%

16%

1%

4%

0%

100%

02

3%

7%

59%

1%

2%

19%

0%

1%

5%

100%

03

5%

10%

36%

2%

5%

24%

1%

2%

15%

100%

04

19%

39%

0%

5%

13%

0%

3%

5%

16%

100%

4089
caixas
3684
caixas
2448
caixas
775 caixas

Tabela 3 - Distribuição dos níveis verticais por cada classe de SKU

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

01

27%

21%

47%

25%

15%

33%

29%

53%

3%

02

23%

26%

37%

27%

24%

37%

19%

18%

27%

03

23%

24%

15%

27%

33%

30%

19%

18%

53%

04

27%

29%

0%

22%

28%

0%

33%

12%

17%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

544
caixas

1050
caixas

5838
caixas

179
caixas

368
caixas

1932
caixas

73
caixas

308
caixas

704
caixas

Total

Para melhor compreender a análise às duas tabelas acima apresentadas é benéfico relembrar que existe
uma proporcionalidade entre a procura e o stock na maioria dos SKUs do armazém, havendo por isso
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também essa mesma proporcionalidade nas 9 classes de SKUs utilizadas, i.e. SKUs com maior procura
têm também maior stock e vice-versa.
As prateleiras inferiores (nível 01) de cada estante são aquelas que implicam menos tempo na recolha dos
SKUs durante o processo de picking, por isso é lógico deduzir que os SKUs com maior procura devem ser
alocado às prateleiras inferiores, o que está em concordância com os resultados alcançados. De facto,
como se verificar na tabela 3, o nível inferior é geralmente aquele que maior stock armazena nas classes
de SKU com maior procura. Como é visível através da análise da tabela 2, o nível vertical inferior é aquele
que, no total, mais caixas alberga, sendo que o número total de caixas albergadas por nível vertical vai
reduzindo à medida que o nível vertical aumenta. Assim, o quarto nível vertical é aquele que menos caixas
alberga, seguido do terceiro, depois o segundo, e por fim o primeiro.
Outro resultado relevante está relacionado com a arrumação dos SKUs de diferentes dimensões. Sendo
os SKUs de menor dimensão aqueles que maior stock e procura têm, é lógico que muitos deles sejam
armazenados em prateleiras de níveis inferiores. Como se pode ver pela tabela 2, as classes de SKUs de
menor dimensão (S3, S6 e S9) ocupam a grande maioria das prateleiras inferiores, perdendo quota à
medida que o nível vertical aumenta. Esta conclusão é também visível nos resultados apresentados na
tabela 3.
Depois de analisada a solução óptima obtida, é necessário também fazer uma análise à solução
actualmente empregue no armazém, de modo a que se possa proceder a uma comparação. Essa
comparação é apresentada no subcapítulo seguinte.

5.2.3.2 – Avaliação de Performance: Caso Actual versus Solução Óptima
Depois de analisada a solução óptima fornecida pelo modelo formulado, é necessário estudar qual o nível
de melhorias que a implementação desta nova solução pode vir a trazer ao armazém, no que toca à
performance da operação de picking. Assim, tal como mencionado acima, a performance actual do
armazém central da Luz Saúde será avaliada através da comparação com a solução óptima fornecida pelo
modelo desenvolvido. Este subcapítulo focar-se-á então nesta comparação.
De modo a obter os resultados da performance actual do armazém, foi fornecido pela GLSMED um
documento com a disposição real de todas as unidades de todos os SKUs em stock num dado momento.
Dado que o stock e a disposição das unidades estão constantemente a ser alterados (uma vez que não
existem critérios de arrumação bem definidos), a disposição fornecida não corresponde logicamente à
disposição actual, mas sim à disposição que se verificou na altura em que foi feita a visita ao armazém. A
partir desta informação poderá ser estimado o tempo total de recolha de toda a procura do armazém para
o ano de 2018, tal como foi feito para o caso óptimo.
Para obter resultados da performance actual do armazém que sejam comparáveis aos obtidos pelo modelo,
é necessário assumir os mesmos pressupostos em ambos os casos. Assim, também os dados fornecidos
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pela GLSMED relativos à disposição dos SKUs pelo armazém necessitaram de um tratamento prévio. Os
pressupostos são então os seguintes:
i.

Sendo que a informação fornecida corresponde a um momento específico do armazém, é
lógico que o stock de cada SKU nesse dado momento seja diferente do stock médio projectado
no subcapítulo 5.1.2.2 – Previsão da Evolução do Stock Médio por SKU, stock esse que foi
posteriormente aplicado ao modelo. Assim, em primeiro lugar, é necessário garantir que o stock
médio de cada SKU que foi aplicado no modelo é igual ao stock que será avaliado no caso
actual. Assim, a disposição de SKUs fornecida pela GLSMED manter-se-á intacta, mas as
quantidades de stock de cada SKU em cada localização irá ser ajustada de acordo com a
equação 8 abaixo apresentada, sendo s cada SKU do armazém e l cada localização do
armazém:
𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑠,𝑙 =

𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑠,𝑙
× 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧é𝑚𝑠
(8)

Como é possível verificar, o stock final para cada SKU em cada localização a ser utilizado no
cálculo da performance do caso actual é calculado através do rácio entre o stock real de cada
SKU fornecido pela GLSMED para essa localização, e o stock real fornecido pela GLSMED
para todo o armazém, sendo esse rácio depois aplicado ao stock médio calculado no
tratamento de dados e utilizado como input do modelo. Desta maneira garante-se que, para o
mesmo SKU, o stock total a ser utilizado no cálculo do caso actual é igual ao stock que foi
utilizado no modelo, variando apenas as localizações onde esse stock está disposto.
ii.

No que toca às localizações do armazém, tomaram-se os mesmos pressupostos apresentados
no tratamento de dados, ou seja, assumiu-se que cada prateleira correspondia a uma
localização, sendo que todas as estantes tinham apenas 4 prateleiras. Assumiu-se também a
existência de apenas uma zona de packing. Assim, partindo destes pressupostos, é possível
utilizar os mesmos tempos estimados no subcapítulo 5.1.4 no cálculo do tempo total do caso
actual.

iii.

No que se refere ao processo de picking de toda a procura do ano de 2018, tal como foi feito
na função objectivo do modelo, assume-se também que a recolha de cada SKU envolve 4
deslocações devido ao facto do picker retornar sempre à zona de packing entre cada recolha.
Através da disposição real fornecida pela GLSMED, da quantidade de stock em cada
localização acima calculado, dos valores de stock e procura para totais para cada SKU em
2018 calculados no tratamento de dados, e dos tempos de picking anteriormente calculados e
utilizados no modelo, é possível calcular o tempo total despendido nas deslocações no
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armazém durante o processo de picking ao longo de todo o ano de 2018. Assumindo os
mesmos pressupostos que o modelo, o tempo total foi calculado através da equação 9 abaixo
apresentada.

∑ ∑ 4 × 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑙,𝑧 × 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑠,𝑙 ×
𝑠

𝑙

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑠
(9)

A tabela 4 apresentada de seguida resume os principais resultados da comparação efectuada:
Tabela 4 – Resulados da comparação do caso óptimo com o caso actual

Caso Actual

Caso Óptimo

Poupança Total de
Tempo

Melhoria Apresentada

11604809 s

9489906 s

2114903 s

22%

Tal como se verifica na tabela acima, depois de efectuados os cálculos do tempo de recolha de toda a
procura, chegou-se à conclusão que o resultado final para o caso actual é 11604809 segundos (3223 h, 33
mins e 29 segs), o que contrasta com os 9489906 segundos (2636 h, 05 mins e 06 segs) verificados na
solução óptima obtida através do modelo em programação matemática. Assim, é possível verificar que a
solução óptima é aproximadamente 22% mais rápida do que a solução actualmente empregue, o que
demonstra o potencial para melhoria que este armazém possui neste aspecto.
Depois de analisados em detalhe os resultados obtidos por aplicação do modelo e de posteriormente
comparados com o caso actual, permanece a dúvida de quão sensíveis serão estes resultados face a
variações na procura dos SKUs, principalmente tendo em conta que a procura é um parâmetro com elevada
incerteza associada. Assim, o subcapítulo seguinte apresenta uma análise de sensibilidade na qual se faz
variar o stock médio por SKU e se avalia em que medida os resultados do modelo variam face à alteração
desses valores.

5.2.3.3 – Análise de Sensibilidade
De modo a avaliar o quão sensíveis são os resultados anteriormente apresentados face a alterações à
procura dos SKUS, foi efectuada uma análise de sensibilidade. Para isso fez-se variar a procura de cada
SKU em -20%, -10%, 10% e 20%.
A figura 26 apresenta os valores de tempo total de recolha de toda a procura do ano de 2018, obtidos para
cada uma das variações impostas à procura. Através desta figura é também possível visualizar de uma
forma mais abrangente a evolução dos resultados alcançados.
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7308281 s

-10%

8440834 s

0%

9489906 s

10%
20%

10338980 s
11072640 s

11500000
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11000000
10500000
10000000
9500000
9000000
8500000
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-10%
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10%

20%

variação da procura (%)
Figura 26 - Evolução dos resultados obtidos para diferentes stocks (s)

Tal como esperado pela natureza linear da função objectivo, os resultados da aplicação dos novos dados
no modelo em programação inteira comprovam que a variação do tempo total de picking em função da
quantidade de procura existente pode ser aproximada a uma função linear, apesar de ser visível também
uma ligeira tendência logarítmica, havendo um abrandamento na subida do tempo total à medida que a
procura aumenta. Sendo que o tempo total do caso actual evolui linearmente, pode retirar-se que as
melhorias decorrentes da aplicação desta solução óptima irão sempre acontecer independentemente de
qual seja o nível de procura.
Quanto à alocação de cada SKU pelas localizações do armazém, não se verificam alterações significativas
na solução óptima em nenhuma das sensibilidades estudadas, visto que a procura de todos os SKUs é
aumentada na mesma proporção.

5.2.3.4 – Resultados Computacionais
A tabela 5, abaixo apresentada, resume os resultados computacionais do modelo quando aplicados caso
de estudo referente ao armazém central do Grupo Luz Saúde.
Tabela 5 - Resultados computacionais

Nº de variáveis

Nº de equações

Tempo de
execução

Função objectivo

3.457

1.930

9,390 s

9489905,8 s
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5.3 – Conclusões da Aplicação do Modelo ao Caso de Estudo
O problema central da presente dissertação passa pela redução dos tempos de picking do armazém central
da Luz Saúde. Nesse sentido, é necessário que cada SKU esteja armazenado numa localização óptima,
de modo a minimizar o seu percurso de recolha, e assim conseguir reduzir o tempo total de picking.
Assim, depois de formulado o modelo em programação matemática necessário à resolução do problema,
efectuou-se um exaustivo tratamento de informação, de modo a que os dados fornecidos pela empresa e
recolhidos on-the-spot originassem os inputs necessários a esse mesmo modelo. Em primeiro lugar
efectuaram-se projecções de procura e de stock para o ano completo de 2018, sendo esse o ano em
estudo. Seguidamente foi executada uma segmentação dos SKUs em 9 conjuntos de acordo com dois
critérios: a sua procura e a sua dimensão. Por último foram também medidos e calculados os tempos de
percurso.
Depois de tratados todos os dados necessários, tendo sempre em conta os pressupostos assumidos, estes
foram aplicados ao modelo anteriormente formulado. Depois de aplicados os dados do problema,
recolheram-se os resultados obtidos pelo modelo. A partir da solução óptima sugerida pelo modelo,
efectuaram-se diversas análises pertinentes para o capítulo seguinte, tendo também sido elaborada uma
análise de sensibilidade. Devido à dimensão da solução final, esta encontra-se na secção de anexos, sendo
denominada Anexo VII - Solução óptima para o problema em estudo.
É importante realçar que os resultados obtidos pressupõem um stock estático. Assim, os resultados
apresentam uma solução óptima mas apenas quando o stock existente é aquele que foi utilizado como
input ao modelo. No entanto, no caso real do armazém da GLSMED, há uma constante recolha de
encomendas e uma constante chegada de novas unidades dos fornecedores, o que faz com que o stock
existente em cada momento esteja constantemente a alterar-se. Nesse sentido, a distribuição óptima do
stock existente pelo armazém está também constantemente a alterar-se.
Depois de apresentada e analisada a solução resultante da aplicação do modelo, é necessário comparála com o caso actual do armazém da GLSMED. Assim, efectuou-se também neste capítulo a execução
dessa mesma comparação, chegando à conclusão que a solução calculada optimiza o tempo total de
recolha de toda a procura do ano de 2018 em 22% quando comparado como caso actual.
Por fim, é também de extrema importância voltar a referir que os dados utilizados na obtenção de resultados
foram recolhidos durante o 2º semestre de 2017. Sendo este um armazém em fase de expansão, é lógico
que possam existir algumas alterações ao longo do tempo no que toca ao número de SKUs albergados, à
quantidade de stock de cada SKU, ou até mesmo no que toca ao próprio layout do armazém. Cada uma
dessas hipotéticas mudanças levará também a resultados diferentes. No entanto, quaisquer que sejam os
novos dados, a obtenção do resultado óptimo pode ser encontrada através da mesma metodologia de
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tratamento de dados que é apresentada neste capítulo, e utilizando o mesmo modelo que é apresentado
no capítulo 4 – Modelização do Problema em Estudo.
Depois de apresentada e analisada uma solução óptima ao problema em questão, resta apenas apresentar
as principais recomendações à empresa e retirar as conclusões finais do trabalho efectuado.
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6 – Conclusões, Trabalho Futuro e Recomendações
Neste capítulo começam por ser apresentadas as conclusões mais importantes de todo o trabalho
realizado, sendo também identificadas algumas linhas para trabalho futuro. Por fim apresentam-se um
conjunto de recomendações, que apesar de não terem sido estudadas a fundo, por não fazerem parte do
âmbito do presente trabalho, são também ferramentas que podem ser utilizadas de modo a alcançar o
objectivo final: a minimização dos tempos de recolha de encomendas do armazém da GLSMED TRADE.

6.1 – Conclusões da Dissertação e Trabalho Futuro
Tal como foi sendo demonstrado ao longo do documento, o problema central desta dissertação é a
alocação dos SKUs aos diversos de espaços de armazenamento existentes no armazém central do grupo
Luz Saúde com o objectivo de reduzir os tempos e percursos de picking. Assim, todos os capítulos desta
dissertação têm a sua finalidade específica e encadeiam-se com a finalidade de, por fim, resolver o
problema proposto.
Esta dissertação inicia-se com uma introdução, na qual é feita uma breve contextualização do caso de
estudo e onde são apresentados os principais objectivos e a estrutura do trabalho a ser realizado. O
segundo capítulo, por sua vez, é onde o caso de estudo é mais detalhadamente apresentado e explorado.
Neste capítulo começa por ser feita uma breve contextualização do grupo, sendo depois apresentada a
sua rede logística, o armazém sobre o qual esta dissertação irá incidir, bem como as suas principais
operações e processos, acabando na apresentação do problema que a futura dissertação se proporá a
resolver.
O trabalho prossegue com uma revisão bibliográfica na qual são apresentados os principais conceitos
relativos ao tema da dissertação, com base na obra de diversos autores. Este terceiro capítulo termina com
a indicação das principais metodologias para a resolução do problema em questão. É de realçar que cada
um dos capítulos termina com um subcapítulo no qual se elabora um pequeno resumo e se retira as
principais conclusões a que se chegou, conclusões essa que possuem uma importância extrema na
percepção dos problemas e conceitos em questão. Neste capítulo é também apresentada a metodologia a
seguir na resolução do problema. Essa metodologia é de extrema importância não só porque foi essencial
na execução desta dissertação, mas porque poderá ser aplicada pela empresa no futuro, à medida que o
armazém for evoluindo e os dados se forem alterando cada vez mais. Através desta metodologia a empresa
conseguirá sempre alcançar uma solução óptima para o problema em qualquer momento.
De todos os métodos de resolução do problema apresentados na revisão bibliográfica desta dissertação,
o escolhido para ser utilizado na resolução do caso de estudo foi um modelo em programação matemática.
Assim, o quarto capítulo desta dissertação centra-se na formulação de um modelo genérico para resolução
do problema de alocação de SKUs às localizações do armazém. Todos os pressupostos assumidos foram
apresentados neste capítulo, tal como todos os inputs necessários e todos os outputs pretendidos.
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Depois de formulado um modelo bastante abrangente, é necessário aplicar o caso de estudo em concreto.
Assim é executado um exaustivo tratamento de dados de modo a poder alcançar os inputs necessários ao
modelo. Depois de aplicados os dados ao modelo e obtidos os resultados, é efectuada também uma análise
aos resultados obtidos. Essa análise inclui uma comparação da solução óptima com o caso actual, e uma
análise de sensibilidade na qual se faz variar a procura de modo a compreender como os resultados variam.
O principal output do modelo é o mapa de alocações de cada classe de SKU a cada uma das prateleiras
do armazém. Este output é a solução ao Storage Location Allocation Problem, problema que foi proposto
resolver nesta dissertação. Através da análise dessa solução óptima, e analisando também o caso actual
de modo a poder ser feita uma comparação, chega-se à conclusão que a disposição de SKUs apresentada
nesta dissertação, se correctamente aplicada, conduzirá a empresa a uma redução de cerca de 22% no
tempo de recolha de encomendas total para o ano de 2018. A análise de sensibilidade efectuada indica
também que as melhorias decorrentes da resolução deste problema irão sempre ocorrer e serão sempre
significativas para qualquer nível de procura total.
Apesar do problema central da dissertação ser a alocação dos SKUs pelas prateleiras, problema esse cuja
aplicação da solução sozinha já proporciona uma redução bastante substancial nos tempos de picking, há
também outras medidas que podem ser tomadas de modo a alcançar de uma forma ainda visível o objectivo
de reduzir os tempos de recolha de encomendas. Assim, são também apresentadas no final da presente
dissertação algumas medidas que, apesar de não terem sido estudadas a fundo por não fazerem parte do
âmbito do trabalho, podem também ser aplicadas de modo a reduzir ainda mais os tempos que se pretende
minimizar.
É esperado que o presente trabalho seja uma ferramenta útil à empresa Luz Saúde, que têm nesta
dissertação soluções e recomendações que, se aplicadas, poderão vir a trazer grande benefício.
A principal sugestão desta dissertação é a aplicação da solução óptima obtida para 2018 através do modelo
desenvolvido. No entanto, existem também outras medidas que podem ser tomadas com o objectivo de
reduzir os tempos de picking do armazém Assim, o presente trabalho procura ainda não só fornecer uma
solução para a optimização da operação de picking em 2018, mas também para servir de base a posteriores
alterações e reestruturações que possam vir a acontecer no armazém. Tendo em conta que esta
dissertação pretende principalmente fornecer um modelo funcional e uma metodologia que possa ser
utilizada no futuro com diferentes dados e em diferentes condições, o principal trabalho futuro a ser
desenvolvido pela empresa deverá ser a utilização regular desta metodologia de modo a alcançar novos
outputs e assim manter os níveis de optimização alcançados com a solução óptima apresentada para 2018.
Para além disso, a empresa tem também a possibilidade de aplicar as recomendações que serão
apresentadas no próximo e último subcapítulo desta dissertação.

66

6.2 – Recomendações à Empresa
Tal como acima descrito, o objectivo da presente dissertação é a optimização da operação de picking no
armazém central da Luz Saúde, focando-se especificamente na redução dos tempos totais de picking.
Sendo que o tempo despendido nas deslocações é aquele que mais impacta o tempo total de picking (ver
capítulo 3), chegou-se à conclusão que a disposição do stock pelas localizações do armazém é o principal
factor influenciador desses tempos, sendo por isso também o principal factor influenciador do tempo de
picking total. É por essa razão que nesta dissertação se apresenta uma proposta de alternativa para a
alocação dos vários SKUs pelas diversas localizações do armazém, através do desenvolvimento e
aplicação de um modelo em programação matemática que permite determinar a solução ótima para essas
localizações. No entanto, apesar da aplicação da disposição óptima dos SKUs pelo armazém ser a principal
recomendação, há também variadas outras medidas que devem ser tomadas ou mantidas de modo a
minimizar os tempos totais desta operação.
É importante realçar também que todas as recomendações feitas neste subcapítulo são compatíveis umas
com as outras, sendo que algumas delas podem até retirar sinergias benéficas da sua aplicação mútua.
Recomendação 1
A aplicação da disposição óptima do stock existente pelo armazém é a principal recomendação no âmbito
desta dissertação. No entanto há que ter em conta que, tal como mencionado anteriormente, o armazém
está em constante mudança, quer seja na procura e na quantidade de stock existente em cada momento
(que varia diversas vezes no mesmo dia), quer seja no que toca alterações mais estruturais como a inclusão
de novos SKUs no armazém ou novas localizações de armazenagem (que acontece com menor
periodicidade). Assim, a recomendação não passa apenas pela aplicação literal da solução óptima
apresentada, mas sim pela aplicação da metodologia proposta nesta dissertação para obtenção dessa
mesma solução. Essa metodologia consiste não só na utilização do modelo em programação matemática
desenvolvido, mas também na utilização de todo o processo de tratamento de dados apresentado nesta
dissertação.
Recomendação 2
Existem também algumas medidas que podem ser tomadas ou mantidas e que permitirão uma redução
ainda maior dos tempos de picking, apesar de não serem contempladas no modelo de optimização
proposto na presente dissertação. Tal como apresentado no capítulo 2, uma das particularidades que a
GLSMED já aplica na sua operação de picking é o facto de, na recolha de cada encomenda, o picker
deslocar-se a pé e fazer uma ronda completa onde retira e coloca nos corredores de movimentação apenas
os SKUs localizados ao nível do solo. Posteriormente, chegando ao fim, volta ao princípio de modo a
recolher com recurso a uma empilhadora os SKUs que ficaram no corredor e também aqueles que estão
localizados nos níveis superiores. Esta medida permite evitar desperdícios de tempo, pois possibilita que
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o picker comece a recolha de uma encomenda a pé enquanto outro picker ainda está a utilizar a
empilhadora para terminar a encomenda anterior. Como se verifica no subcapítulo 5.2.3.1 a solução óptima
de alocação de SKUs proposta determina que o nível inferior é composto na sua grande maioria pelos
SKUs de menor dimensão, o que ajudará ainda mais na diminuição do tempo total – isto porque, depois de
retirados a pé na primeira ronda, bastará apenas uma palete vazia e um percurso de empilhadora para
recolher todos (ou quase todos) os SKUs que tenham sido previamente colocados nos corredores de
movimentação. Assim, é recomendado que esta medida se mantenha, visto que permite aproveitar óbvias
sinergias da aplicação da solução óptima.
Recomendação 3
Apesar de ter sido assumida apenas uma zona de packing na resolução do problema, o armazém central
da Luz Saúde possui na realidade duas zonas de packing. A escolha de se assumir apenas uma zona de
packing deveu-se essencialmente ao facto de que o picker não sabe qual a zona de packing que minimiza
o tempo total dessa recolha, sendo que por isso o picker tem de escolher a zona de packing antes de
começar a fazer a recolha, sendo esta escolha baseada na disponibilidade de cada zona de packing ou
com base no acaso. Nesse sentido, seria recomendável que fossem introduzidos no Warehouse
Management System utilizado pela empresa os valores dos tempos de percurso entre cada zona de
packing e cada localização de armazenagem, bem como dos tempos entre cada uma das localizações de
armazenagem. Dessa forma o sistema podia calcular, antes da recolha de cada encomenda, qual a zona
de packing óptima para essa encomenda, de modo a reduzir ainda mais o tempo das deslocações. É de
realçar que, pelo facto das duas zonas de packing serem bastante próximas uma da outra, as potenciais
melhorias resultantes da aplicação desta recomendação seriam de menor dimensão.
Recomendação 4
Outra medida recomendada é a separação de SKUs com elevado stock por diferentes zonas do armazém.
Sendo que a solução do modelo se baseia num sistema de armazenamento baseado em classes, esta
fornece apenas uma localização óptima para cada um dos 9 conjuntos de SKUs, pelo que cabe aos
colaboradores do armazém decidir como distribuir os SKUs reais que compõe cada um dos 9 conjuntos.
Assim, ao armazenar unidades da mesma classe de SKU em localizações distantes, o WMS tem mais
possibilidades de minimizar a rota de picking para cada encomenda, beneficiando também do facto de
existirem duas zonas de packing.
Recomendação 5
Por fim, seria vantajoso para empresa fazer também uma reavaliação do stock médio necessário para cada
SKU, conforme a sua procura. De facto, durante a execução desta dissertação verificou-se que apesar da
grande maioria dos 729 SKUs ter um stock médio coerente com a sua procura, há casos de SKUs que têm
um stock médio abaixo ou acima daquilo que seria necessário. Assim, esta análise teria de ser feita
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individualmente para cada SKU, tendo também em conta o facto de que, sendo este um armazém que
fornece hospitais, não pode haver qualquer risco de quebra de stock para alguns SKUs – uma quebra de
stock poderá comprometer a saúde de diversos pacientes, e nem sempre existem produtos substitutos
para contornar essas quebras. Esta medida de reavaliação dos stocks médios iria conduzir a um melhor
aproveitamento das localizações de armazenagem, o que poderia também significar uma redução dos
tempos totais de picking. No entanto, esta reavaliação não faz parte do âmbito da presente dissertação.
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Anexo I
A figura abaixo aresenta o complexo da GLSMED TRADE na Venda do Pinheiro.

Figura 27 - Complexo da GLSMED TRADE
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Anexo II
A tabela abaixo apresentada contém os valores de procura (em caixas) projectados para o ano de 2018
calculados para cada SKU.
Tabela 6 – Projecções de procura de cada SKU do armazém para 2018
Artigo

Procura

Artigo

Procura

Artigo

C000000003

4946 C000000245

6 C000000756

C000000004

535 C000000248

C000000010

8 C000000250

C000000019

Procura

Artigo

Procura

Artigo

Procura

Artigo

10 C000001200

Procura

1045 C000000871

873 C000001055

58

152 C000000757

791 C000000877

344 C000001056

9 C000001201

75

46 C000000758

3850 C000000881

57 C000001066

11 C000001204

341

1138 C000000251

18 C000000759

976 C000000882

104 C000001074

17 C000001205

6260

C000000020

251 C000000252

197 C000000760

320 C000000883

102 C000001075

50 C000001207

134

C000000022

16 C000000254

6 C000000763

102 C000000884

7 C000001076

78 C000001214

13

C000000024

168 C000000261

5 C000000778

135 C000000887

3701 C000001080

108 C000001219

8

C000000025

77 C000000263

165 C000000780

257 C000000892

10 C000001085

10 C000001235

5

C000000027

189 C000000264

194 C000000812

142 C000000899

517 C000001087

144 C000001236

30

C000000028

8 C000000265

5 C000000813

29 C000000900

599 C000001090

6 C000001245

7

C000000029

35 C000000266

35 C000000817

32 C000000922

6626 C000001091

3115 C000001267

28

C000000035

434 C000000268

75 C000000819

36 C000000925

71 C000001096

228 C000001268

690

C000000036

390 C000000269

59 C000000820

24 C000000926

9 C000001105

244 C000001361

247

C000000049

492 C000000272

276 C000000821

158 C000000936

10 C000001109

462 C000001385

36

C000000052

151 C000000276

138 C000000822

8 C000000937

10 C000001110

245 C000001386

111

C000000127

86 C000000277

41 C000000824

8 C000000938

23 C000001114

197 C000001387

75

C000000129

82 C000000286

72 C000000825

5 C000000939

7 C000001125

384 C000001394

262

C000000142

12 C000000287

6 C000000828

20 C000000941

462 C000001126

3568 C000001413

8

C000000144

1227 C000000296

556 C000000829

9 C000000944

1136 C000001127

6900 C000002283

40

C000000150

45 C000000297

653 C000000831

9 C000000946

848 C000001128

1339 C000002294

333

C000000172

618 C000000299

484 C000000832

12 C000000950

7 C000001133

238 C000002306

84

C000000175

10 C000000329

8 C000000833

5 C000000955

1580 C000001137

603 C000002307

52

C000000199

6 C000000330

61 C000000835

96 C000000968

72 C000001138

26 C000002310

10

C000000200

14 C000000334

103 C000000836

30 C000000971

45 C000001139

124 C000002315

24

C000000201

31 C000000336

238 C000000837

7196 C000000988

5 C000001141

333 C000002316

27

C000000214

10 C000000337

686 C000000838

5866 C000000989

7 C000001142

178 C000002317

229

C000000215

209 C000000342

3269 C000000839

2042 C000000990

82 C000001163

54 C000002335

4

C000000221

3 C000000343

4530 C000000840

6788 C000001011

16 C000001164

85 C000002337

334

C000000226

10 C000000349

423 C000000841

801 C000001014

179 C000001179

5 C000002339

6

C000000229

25 C000000350

361 C000000842

2055 C000001031

95 C000001181

51 C000002340

9

C000000230

7 C000000351

530 C000000843

238 C000001032

74 C000001182

64 C000002344

711

C000000233

298 C000000353

991 C000000846

64 C000001033

63 C000001183

73 C000002345

135

C000000234

75 C000000354

2891 C000000847

426 C000001034

7 C000001184

20 C000002352

20

C000000235

54 C000000355

1885 C000000850

66 C000001036

30 C000001185

72 C000002356

10

C000000236

37 C000000356

2428 C000000851

21 C000001039

215 C000001190

25 C000002358

10

C000000237

151 C000000364

250 C000000852

432 C000001041

75 C000001194

8 C000002387

6

C000000238

6 C000000752

217 C000000868

69 C000001043

251 C000001195

34 C000002389

259

C000000243

308 C000000753

360 C000000869

58 C000001047

8 C000001197

6 C000002400

69

C000000244

766 C000000755

84 C000000870

293 C000001050

6 C000001198

642 C000002401

5
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Artigo

Procura

Artigo

Procura

Artigo

Procura

Artigo

Procura

Artigo

Procura

Artigo

Procura

C000002404

6 C000002837

127 C000003825

9 C000005006

185 C000005512

10 C000005863

116

C000002422

190 C000002841

418 C000003828

56 C000005011

10 C000005530

9 C000005867

607

C000002475

8 C000002842

27 C000003829

22 C000005016

118 C000005533

27 C000005875

331

C000002477

320 C000002843

207 C000003840

70 C000005037

54 C000005535

7 C000005937

600

C000002486

5203 C000002852

9 C000003841

24 C000005082

6 C000005539

14 C000005938

911

C000002489

60 C000002856

116 C000003868

531 C000005083

38 C000005542

124 C000005974

528

C000002494

207 C000002872

7 C000003885

10 C000005084

84 C000005544

10 C000005987

120

C000002496

85 C000002873

9 C000003973

7 C000005085

90 C000005554

209 C000005993

619

C000002519

5 C000002885

239 C000003999

10 C000005087

25 C000005557

627 C000005994

7

C000002524

264 C000002900

41 C000004093

8 C000005088

8 C000005582

409 C000006001

10

C000002528

1764 C000002914

248 C000004096

11 C000005102

71 C000005583

1042 C000006064

10

C000002533

315 C000002939

148 C000004097

24 C000005136

6 C000005584

792 C000006067

6

C000002540

126 C000002947

8 C000004108

8 C000005143

7 C000005585

4669 C000006068

7

C000002606

228 C000002969

89 C000004122

7 C000005147

36 C000005591

6 C000006069

10

C000002608

197 C000002990

9 C000004349

89 C000005159

301 C000005592

8 C000006070

5

C000002618

49 C000003025

6 C000004350

489 C000005160

541 C000005594

56 C000006071

8

C000002619

51 C000003039

116 C000004351

93 C000005196

6 C000005595

882 C000006084

10

C000002671

410 C000003094

2 C000004483

7 C000005218

325 C000005598

290 C000006099

3

C000002719

5 C000003095

624 C000004484

308 C000005307

7 C000005608

60 C000006106

3

C000002730

6 C000003098

1377 C000004593

38 C000005318

7 C000005609

2590 C000006108

6

C000002745

10 C000003105

349 C000004688

84 C000005319

5 C000005624

7 C000006118

10

C000002747

1929 C000003177

6 C000004709

168 C000005322

147 C000005627

12 C000006121

32

C000002748

496 C000003187

5 C000004754

73 C000005323

359 C000005628

8 C000006125

61

C000002749

169 C000003188

8 C000004758

18 C000005325

2560 C000005637

4506 C000006126

31

C000002750

529 C000003196

66 C000004797

375 C000005326

63 C000005642

74 C000006127

14

C000002751

1841 C000003302

337 C000004819

159 C000005328

88 C000005644

297 C000006222

9

C000002752

409 C000003311

5 C000004820

412 C000005330

7 C000005645

68 C000006233

146

C000002753

1446 C000003322

5 C000004821

121 C000005405

100 C000005694

47 C000006239

5

C000002764

126 C000003323

22 C000004880

7 C000005407

49 C000005695

773 C000006270

5

C000002765

133 C000003366

9 C000004915

61 C000005411

42 C000005700

72 C000006277

8

C000002767

172 C000003417

8 C000004930

47 C000005416

122 C000005709

10 C000006286

5

C000002769

146 C000003423

122 C000004931

17 C000005425

22 C000005714

9 C000006297

7

C000002771

114 C000003460

84 C000004932

319 C000005446

8 C000005715

10 C000006313

9

C000002778

716 C000003481

53 C000004933

10 C000005452

1055 C000005721

13 C000006317

12

C000002795

74 C000003502

323 C000004934

20 C000005453

792 C000005722

708 C000006318

67

C000002796

105 C000003611

7 C000004940

18 C000005454

330 C000005723

559 C000006323

41

C000002800

9 C000003622

104 C000004944

34 C000005457

13 C000005724

106 C000006326

146

C000002805

356 C000003672

49 C000004947

281 C000005458

1205 C000005725

103 C000006327

488

C000002808

195 C000003745

10 C000004978

5 C000005459

1459 C000005726

444 C000006332

5

C000002812

55 C000003766

209 C000004985

84 C000005461

124 C000005727

76 C000006333

730

C000002823

5 C000003771

13 C000004998

642 C000005468

112 C000005728

134 C000006334

493

C000002824

7 C000003808

9 C000005000

383 C000005472

941 C000005838

5 C000006360

59

C000002825

9 C000003824

15 C000005001

100 C000005489

953 C000005839

10 C000006362

16

76

Artigo

Procura

Artigo

Procura

Artigo

Procura

Artigo

Procura

Artigo

Procura

Artigo

Procura

C000006364

5 C000006883

5 C000008285

10 C000012260

7 C000016109

7 E000000029

8

C000006365

2 C000006887

8 C000008312

109 C000012389

103 C000016233

359 E000000031

6

C000006366

321 C000006888

171 C000008392

8 C000013041

6 C000016320

8 E000000033

6

C000006374

9 C000006892

7 C000008582

5600 C000013075

9 C000016329

5 E000000034

8

C000006399

36 C000006895

10 C000008617

39 C000013076

9 C000016338

9 E000000035

6

C000006419

641 C000006913

126 C000008725

6 C000013089

10 C000016359

7 E000000062

6

C000006422

159 C000006968

7 C000008779

8 C000013112

8 C000016588

10 E000000065

10

C000006430

103 C000007078

5 C000008995

5 C000013140

781 C000016589

8 E000000340

8

C000006432

6 C000007141

518 C000009028

5 C000013158

101 C000017035

8 E000000343

8

C000006434

8 C000007142

506 C000009076

5 C000013189

312 C000017091

8 E000000835

5

C000006437

8 C000007144

515 C000009088

10 C000013399

6 C000017150

9 E000001229

5

C000006455

10 C000007157

6 C000009326

3 C000013409

7 C000017260

8 E000001239

6

C000006456

7 C000007163

9 C000009376

181 C000013494

67 C000017804

16 E000005010

10

C000006464

5 C000007175

29 C000009423

43 C000013535

57 C000017980

10 F000000886

8

C000006471

9 C000007471

189 C000009648

6 C000014337

7 C000017981

6 H000000508

7

C000006472

6 C000007488

10 C000009745

16 C000014364

6 C000017982

39 H000000517

5

C000006473

10 C000007489

5 C000009837

5 C000014534

9 C000017983

36 H000000528

7

C000006474

6 C000007501

72 C000009942

12 C000014772

5 C000018115

62 H000000530

7

C000006504

9 C000007503

6 C000009943

9 C000014773

10 C000018116

55 H000000533

6

C000006528

10 C000007504

5 C000010010

43 C000014774

9 C000018158

5 H000000541

8

C000006545

45 C000007558

154 C000010168

8 C000014870

5 C000018243

130 H000000640

10

C000006546

120 C000007582

9 C000010314

4 C000014990

7 C000018250

6 H000000902

10

C000006547

51 C000007629

167 C000010379

120 C000014993

9 C000018639

9

C000006548

49 C000007670

5 C000010628

30 C000015079

7 C000018741

5

C000006571

5 C000007678

253 C000010728

1217 C000015138

72 C000018872

117

C000006573

4 C000007728

216 C000010729

459 C000015253

277 C000018975

126

C000006598

57 C000007733

48 C000010730

133 C000015291

5 C000019123

6

C000006631

9 C000007734

129 C000010731

51 C000015296

8 C000019257

274

C000006633

52 C000007735

10 C000010732

22 C000015300

27 C000019261

7

C000006674

354 C000007762

8 C000010733

264 C000015355

8 C000019603

9

C000006677

5 C000007785

23 C000011020

13 C000015392

16 C000019674

9

C000006690

10 C000007800

10 C000011188

164 C000015534

6 C000019694

8

C000006697

27 C000007832

461 C000011223

6 C000015546

9 C000020145

8

C000006708

124 C000008073

5 C000011230

8 C000015593

8 C000020291

8

C000006719

32 C000008208

109 C000011243

122 C000015798

9 C000020309

5

C000006728

480 C000008209

284 C000011254

362 C000015819

5 E000000011

6

C000006761

105 C000008210

63 C000011273

5 C000015857

5 E000000012

8

#N/D

C000006763

37 C000008227

7 C000011620

9 C000015944

8 E000000013

9

#N/D

C000006786

55 C000008243

5 C000011676

6 C000015966

10 E000000014

8

#N/D

C000006787

19 C000008261

8 C000011792

50 C000016067

40 E000000015

9

#N/D

C000006852

78 C000008267

6 C000011910

5 C000016075

56 E000000016

10

#N/D

C000006853

165 C000008268

7 C000011961

5 C000016107

6 E000000017

9

#N/D

C000006863

10 C000008269

9 C000012082

9 C000016108

7 E000000026

9

#N/D
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Anexo III
A tabela abaixo apresentada contém os valores de stock médio (em caixas) projectados para 2018 através
da evolução da procura.
Tabela 7 - Projecções de stock médio de cada SKU do armazém para 2018
Artigo

Procura

Artigo

Procura

Artigo

C000000003

260 C000000245

10 C000000756

C000000004

26 C000000248

C000000010

8 C000000250

C000000019
C000000020

Procura

Artigo

Procura

Artigo

Procura

Artigo

Procura

78 C000000871

68 C000001055

8 C000001200

19 C000000757

62 C000000877

16 C000001056

9 C000001201

6

2 C000000758

273 C000000881

5 C000001066

1 C000001204

17

77 C000000251

2 C000000759

79 C000000882

6 C000001074

2 C000001205

296

19 C000000252

9 C000000760

12 C000000883

9 C000001075

3 C000001207

5

C000000022

1 C000000254

6 C000000763

6 C000000884

1 C000001076

3 C000001214

1

C000000024

11 C000000261

1 C000000778

7 C000000887

174 C000001080

9 C000001219

10

4

C000000025

5 C000000263

8 C000000780

17 C000000892

6 C000001085

2 C000001235

8

C000000027

20 C000000264

23 C000000812

6 C000000899

21 C000001087

5 C000001236

4

C000000028

1 C000000265

7 C000000813

3 C000000900

24 C000001090

7 C000001245

8

C000000029

2 C000000266

3 C000000817

2 C000000922

264 C000001091

126 C000001267

2

C000000035

31 C000000268

3 C000000819

4 C000000925

4 C000001096

18 C000001268

75

C000000036

33 C000000269

3 C000000820

2 C000000926

5 C000001105

14 C000001361

10

C000000049

29 C000000272

9 C000000821

7 C000000936

7 C000001109

40 C000001385

2

C000000052

9 C000000276

7 C000000822

6 C000000937

10 C000001110

12 C000001386

5

C000000127

7 C000000277

3 C000000824

1 C000000938

1 C000001114

11 C000001387

3

C000000129

3 C000000286

3 C000000825

1 C000000939

10 C000001125

19 C000001394

15

C000000142

2 C000000287

6 C000000828

2 C000000941

24 C000001126

209 C000001413

1

C000000144

51 C000000296

29 C000000829

1 C000000944

63 C000001127

310 C000002283

18

C000000150

3 C000000297

32 C000000831

1 C000000946

63 C000001128

55 C000002294

14

C000000172

27 C000000299

45 C000000832

1 C000000950

6 C000001133

20 C000002306

4

C000000175

1 C000000329

1 C000000833

1 C000000955

81 C000001137

21 C000002307

10

C000000199

1 C000000330

4 C000000835

5 C000000968

8 C000001138

3 C000002310

5

C000000200

1 C000000334

7 C000000836

3 C000000971

5 C000001139

6 C000002315

1

C000000201

3 C000000336

20 C000000837

349 C000000988

8 C000001141

18 C000002316

3

C000000214

1 C000000337

26 C000000838

386 C000000989

2 C000001142

15 C000002317

10

C000000215

7 C000000342

183 C000000839

146 C000000990

5 C000001163

3 C000002335

1

C000000221

1 C000000343

170 C000000840

288 C000001011

2 C000001164

7 C000002337

18

C000000226

1 C000000349

28 C000000841

41 C000001014

13 C000001179

5 C000002339

8

C000000229

3 C000000350

25 C000000842

102 C000001031

4 C000001181

5 C000002340

10

C000000230

7 C000000351

29 C000000843

7 C000001032

5 C000001182

5 C000002344

60

C000000233

8 C000000353

37 C000000846

3 C000001033

4 C000001183

9 C000002345

9

C000000234

6 C000000354

147 C000000847

20 C000001034

1 C000001184

2 C000002352

2

C000000235

8 C000000355

78 C000000850

7 C000001036

2 C000001185

4 C000002356

6

C000000236

4 C000000356

103 C000000851

1 C000001039

10 C000001190

2 C000002358

9

C000000237

7 C000000364

9 C000000852

29 C000001041

3 C000001194

1 C000002387

8

C000000238

1 C000000752

17 C000000868

3 C000001043

12 C000001195

2 C000002389

11

C000000243

20 C000000753

12 C000000869

3 C000001047

1 C000001197

7 C000002400

8

C000000244

24 C000000755

3 C000000870

21 C000001050

1 C000001198

37 C000002401

9
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Artigo

Procura

Artigo

Procura

Artigo

Procura

Artigo

Procura

Artigo

Procura

Artigo

Procura

C000002404

8 C000002837

5 C000003825

8 C000005006

6 C000005512

9 C000005863

5

C000002422

7 C000002841

13 C000003828

5 C000005011

10 C000005530

1 C000005867

26

C000002475

10 C000002842

2 C000003829

2 C000005016

7 C000005533

3 C000005875

20

C000002477

26 C000002843

8 C000003840

7 C000005037

3 C000005535

1 C000005937

37

C000002486

191 C000002852

1 C000003841

4 C000005082

5 C000005539

2 C000005938

41

C000002489

4 C000002856

6 C000003868

55 C000005083

2 C000005542

6 C000005974

21

C000002494

6 C000002872

6 C000003885

7 C000005084

3 C000005544

10 C000005987

8

C000002496

4 C000002873

9 C000003973

9 C000005085

4 C000005554

15 C000005993

16

C000002519

9 C000002885

20 C000003999

9 C000005087

2 C000005557

47 C000005994

8

C000002524

13 C000002900

2 C000004093

8 C000005088

9 C000005582

18 C000006001

1

C000002528

104 C000002914

10 C000004096

2 C000005102

6 C000005583

36 C000006064

5

C000002533

36 C000002939

9 C000004097

3 C000005136

10 C000005584

36 C000006067

6

C000002540

6 C000002947

1 C000004108

5 C000005143

10 C000005585

195 C000006068

7

C000002606

10 C000002969

8 C000004122

10 C000005147

3 C000005591

6 C000006069

9

C000002608

6 C000002990

8 C000004349

9 C000005159

14 C000005592

8 C000006070

10

C000002618

8 C000003025

5 C000004350

29 C000005160

40 C000005594

6 C000006071

9

C000002619

6 C000003039

5 C000004351

6 C000005196

6 C000005595

47 C000006084

6

C000002671

14 C000003094

1 C000004483

8 C000005218

20 C000005598

28 C000006099

2

C000002719

6 C000003095

41 C000004484

25 C000005307

9 C000005608

7 C000006106

1

C000002730

6 C000003098

62 C000004593

4 C000005318

10 C000005609

126 C000006108

1

C000002745

1 C000003105

10 C000004688

4 C000005319

9 C000005624

4 C000006118

1

C000002747

179 C000003177

10 C000004709

6 C000005322

6 C000005627

1 C000006121

2

C000002748

24 C000003187

8 C000004754

6 C000005323

27 C000005628

1 C000006125

4

C000002749

10 C000003188

9 C000004758

3 C000005325

152 C000005637

162 C000006126

3

C000002750

28 C000003196

5 C000004797

38 C000005326

5 C000005642

5 C000006127

1

C000002751

84 C000003302

21 C000004819

6 C000005328

4 C000005644

14 C000006222

8

C000002752

15 C000003311

7 C000004820

11 C000005330

8 C000005645

7 C000006233

8

C000002753

40 C000003322

5 C000004821

17 C000005405

5 C000005694

3 C000006239

8

C000002764

9 C000003323

5 C000004880

9 C000005407

3 C000005695

81 C000006270

6

C000002765

7 C000003366

6 C000004915

3 C000005411

3 C000005700

3 C000006277

6

C000002767

6 C000003417

7 C000004930

5 C000005416

8 C000005709

9 C000006286

5

C000002769

7 C000003423

5 C000004931

1 C000005425

2 C000005714

6 C000006297

5

C000002771

8 C000003460

4 C000004932

17 C000005446

4 C000005715

9 C000006313

7

C000002778

43 C000003481

4 C000004933

2 C000005452

50 C000005721

1 C000006317

2

C000002795

6 C000003502

11 C000004934

1 C000005453

49 C000005722

31 C000006318

5

C000002796

5 C000003611

6 C000004940

2 C000005454

13 C000005723

24 C000006323

5

C000002800

7 C000003622

4 C000004944

4 C000005457

2 C000005724

4 C000006326

7

C000002805

20 C000003672

4 C000004947

41 C000005458

41 C000005725

12 C000006327

21

C000002808

10 C000003745

6 C000004978

8 C000005459

69 C000005726

21 C000006332

5

C000002812

5 C000003766

9 C000004985

5 C000005461

7 C000005727

11 C000006333

27

C000002823

6 C000003771

3 C000004998

48 C000005468

5 C000005728

11 C000006334

22

C000002824

7 C000003808

9 C000005000

17 C000005472

39 C000005838

5 C000006360

6

C000002825

10 C000003824

2 C000005001

8 C000005489

62 C000005839

6 C000006362

2
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Artigo

Procura

Artigo

Procura

Artigo

Procura

Artigo

Procura

Artigo

Procura

Artigo

Procura

C000006364

5 C000006883

7 C000008285

9 C000012260

7 C000016109

5 E000000029

5

C000006365

5 C000006887

9 C000008312

6 C000012389

4 C000016233

16 E000000031

9

C000006366

45 C000006888

10 C000008392

7 C000013041

7 C000016320

5 E000000033

6

C000006374

1 C000006892

9 C000008582

215 C000013075

6 C000016329

10 E000000034

7

C000006399

9 C000006895

6 C000008617

3 C000013076

7 C000016338

6 E000000035

8

C000006419

22 C000006913

5 C000008725

9 C000013089

9 C000016359

5 E000000062

7

C000006422

9 C000006968

9 C000008779

7 C000013112

6 C000016588

10 E000000065

5

C000006430

7 C000007078

8 C000008995

5 C000013140

34 C000016589

5 E000000340

5

C000006432

10 C000007141

37 C000009028

5 C000013158

8 C000017035

10 E000000343

9

C000006434

7 C000007142

34 C000009076

8 C000013189

14 C000017091

10 E000000835

10

C000006437

5 C000007144

28 C000009088

7 C000013399

7 C000017150

8 E000001229

6

C000006455

8 C000007157

5 C000009326

2 C000013409

5 C000017260

10 E000001239

10

C000006456

10 C000007163

5 C000009376

10 C000013494

5 C000017804

2 E000005010

5

C000006464

10 C000007175

2 C000009423

2 C000013535

8 C000017980

9 F000000886

9

C000006471

7 C000007471

9 C000009648

8 C000014337

9 C000017981

8 H000000508

8

C000006472

9 C000007488

8 C000009745

4 C000014364

1 C000017982

3 H000000517

7

C000006473

7 C000007489

9 C000009837

8 C000014534

7 C000017983

3 H000000528

5

C000006474

8 C000007501

4 C000009942

1 C000014772

10 C000018115

4 H000000530

9

C000006504

8 C000007503

7 C000009943

8 C000014773

7 C000018116

3 H000000533

6

C000006528

8 C000007504

7 C000010010

3 C000014774

10 C000018158

9 H000000541

10

C000006545

3 C000007558

9 C000010168

5 C000014870

8 C000018243

5 H000000640

5

C000006546

9 C000007582

1 C000010314

2 C000014990

8 C000018250

8 H000000902

8

C000006547

3 C000007629

18 C000010379

15 C000014993

10 C000018639

7

C000006548

4 C000007670

1 C000010628

2 C000015079

9 C000018741

8

C000006571

6 C000007678

11 C000010728

54 C000015138

10 C000018872

4

C000006573

1 C000007728

14 C000010729

34 C000015253

19 C000018975

6

C000006598

5 C000007733

5 C000010730

5 C000015291

5 C000019123

5

C000006631

5 C000007734

12 C000010731

3 C000015296

9 C000019257

11

C000006633

6 C000007735

10 C000010732

2 C000015300

4 C000019261

9

C000006674

20 C000007762

6 C000010733

10 C000015355

7 C000019603

8

C000006677

1 C000007785

2 C000011020

1 C000015392

2 C000019674

5

C000006690

10 C000007800

7 C000011188

10 C000015534

5 C000019694

7

C000006697

3 C000007832

27 C000011223

5 C000015546

6 C000020145

5

C000006708

5 C000008073

8 C000011230

10 C000015593

6 C000020291

7

C000006719

8 C000008208

9 C000011243

6 C000015798

5 C000020309

8

C000006728

36 C000008209

20 C000011254

17 C000015819

5 E000000011

6

C000006761

4 C000008210

4 C000011273

10 C000015857

6 E000000012

9

#N/D

C000006763

19 C000008227

6 C000011620

7 C000015944

5 E000000013

10

#N/D

C000006786

3 C000008243

6 C000011676

6 C000015966

8 E000000014

5

#N/D

C000006787

5 C000008261

2 C000011792

33 C000016067

2 E000000015

10

#N/D

C000006852

4 C000008267

9 C000011910

9 C000016075

6 E000000016

10

#N/D

C000006853

9 C000008268

10 C000011961

1 C000016107

5 E000000017

9

#N/D

C000006863

6 C000008269

8 C000012082

9 C000016108

6 E000000026

6

#N/D
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Anexo IV
A figura abaixo apresentada apresenta uma planta do armazém, contendo nela as principais dimensões
(em milímetros) do mesmo. A partir dessas dimensões puderem ser calculadas as distâncias entre as zonas
de packing e cada localização de armazenagem, que estão apresentadas no anexo seguinte.

Figura 28 - Planta do armazém central e principais dimensões
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Anexo V
A tabela abaixo apresentada contém os valores de distância (em metros) entre cada zona de packing e
cada localização de armazenagem.
Tabela 8 – Distância horizontal de cada zona de packing a cada localização de armazenagem

Coluna1

Z1

Z2

A01

13,5

17,7

Z1

Z2

C11

18,8

21,9

A02

10,8

15,0

C12

21,5

24,6

A03

8,1

13,7

C13

24,2

27,3

A04

5,4

13,7

C14

26,9

30,0

A05

6,8

13,7

D08

13,8

10,7

A06

9,5

13,7

D09

16,5

13,4

A07

12,2

16,4

D10

19,2

16,1

19,1

D11

21,9

18,8

21,8

D12

24,6

21,5

A08
A09

14,9
17,6

A10

20,3

24,5

D13

27,3

24,2

A11

23,0

27,2

D14

30,0

26,9

A12

25,7

29,9

E02

13,9

9,7

A13

28,4

32,6

E03

12,6

7,0

A14

31,1

35,3

E04

12,6

4,3

B08

11,8

16,0

E05

12,6

5,7

18,7

E06

12,6

8,4

21,4

E07

15,3

11,1

B09
B10

14,5
17,2

B11

19,9

24,1

E08

18,0

13,8

B12

22,6

26,8

E09

20,7

16,5

B13

25,3

29,5

E10

23,4

19,2

B14

28,0

32,2

E11

26,1

21,9

C08

10,7

13,8

E12

28,8

24,6

C09

13,4

16,5

E13

31,5

27,3

19,2

E14

34,2

30,0

C10

16,1
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Anexo VI
A tabela abaixo apresentada contém os valores totais do tempo (em segundos) das deslocações no
percurso entre a zona de packing única assumida nos pressupostos, e cada localização de armazenagem
do armazém.
Tabela 9 – Tempo total da zona de packing única assumida a cada localização de armazenagem

Coluna1

1

2

3

4

1

2

3

4

A01

11,2

12,7

14,7

17,4

C11

A02

9,2

10,7

12,7

14,5

16,0

18,0

20,8

15,5

C12

16,5

18,0

20,0

22,7

A03

7,8

9,3

11,3

14,0

C13

18,4

19,9

21,9

24,6

A04

6,8

8,3

10,3

13,1

C14

20,3

21,8

23,8

26,6

A05

7,3

8,8

10,8

13,6

D08

8,7

10,2

12,2

15,0

A06

8,3

9,8

11,8

14,5

D09

10,7

12,2

14,2

16,9

A07

10,2

11,7

13,7

16,5

D10

12,6

14,1

16,1

18,8

A08

12,1

13,6

15,6

18,4

D11

14,5

16,0

18,0

20,8

A09

14,1

15,6

17,6

20,3

D12

16,5

18,0

20,0

22,7

A10

16,0

17,5

19,5

22,2

D13

18,4

19,9

21,9

24,6

A11

17,9

19,4

21,4

24,2

D14

20,3

21,8

23,8

26,6

A12

19,8

21,3

23,3

26,1

E02

8,5

10,0

12,0

14,7

A13

21,8

23,3

25,3

28,0

E03

7,0

8,5

10,5

13,3

A14

23,7

25,2

27,2

30,0

E04

6,0

7,5

9,5

12,3

B08

9,9

11,4

13,4

16,2

E05

6,5

8,0

10,0

12,8

B09

11,8

13,3

15,3

18,1

E06

7,5

9,0

11,0

13,7

B10

13,8

15,3

17,3

20,0

E07

9,4

10,9

12,9

15,7

B11

15,7

17,2

19,2

22,0

E08

11,3

12,8

14,8

17,6

B12

17,6

19,1

21,1

23,9

E09

13,3

14,8

16,8

19,5

B13

19,6

21,1

23,1

25,8

E10

15,2

16,7

18,7

21,5

B14

21,5

23,0

25,0

27,7

E11

17,1

18,6

20,6

23,4

C08

8,7

10,2

12,2

15,0

E12

19,1

20,6

22,6

25,3

C09

10,7

12,2

14,2

16,9

E13

21,0

22,5

24,5

27,2

C10

12,6

14,1

16,1

18,8

E14

22,9

24,4

26,4

29,2

83

Anexo VII
A tabela abaixo apresentada contém a solução para o problema principal da dissertação: a alocação de
SKUs pelas localizações do armazém (SLAP). Na tabela é visível a quantidade de cada SKU (em caixas)
que foi alocada a cada localização. É importante relembrar que cada localização de armazenagem só pode
albergar um SKU.
Tabela 10 – Solução óptima obtida para o problema em estudo

Column1

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

A1A0101

--

--

--

--

--

121

--

--

--

A1A0102

--

--

--

--

--

--

--

54

--

A1A0103

--

30

--

--

--

--

--

--

--

A1A0104

14

--

--

--

--

--

--

--

--

A1A0201

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1A0202

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1A0203

--

--

--

--

--

--

--

54

--

A1A0204

--

--

--

--

22

--

--

--

--

A1A0301

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1A0302

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1A0303

--

--

--

--

--

121

--

--

--

A1A0304

--

30

--

--

--

--

--

--

--

A1A0401

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1A0402

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1A0403

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1A0404

--

30

--

--

--

--

--

--

--

A1A0501

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1A0502

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1A0503

--

--

--

--

--

90

--

--

--

A1A0504

--

30

--

--

--

--

--

--

--

A1A0601

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1A0602

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1A0603

--

--

--

--

--

121

--

--

--

A1A0604

--

30

--

--

--

--

--

--

--

A1A0701

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1A0702

--

--

--

--

--

121

--

--

--

A1A0703

--

30

--

--

--

--

--

--

--

A1A0704

--

--

--

--

22

--

--

--

--

A1A0801

--

--

--

--

--

--

--

--

20

A1A0802

--

30

--

--

--

--

--

--

--

A1A0803

--

--

--

--

22

--

--

--

--

A1A0804

14

--

--

--

--

--

--

--

--

A1A0901

--

30

--

--

--

--

--

--

--

84

A1A0902

--

--

--

--

22

--

--

--

--

A1A0903

14

--

--

--

--

--

--

--

--

A1A0904

--

--

--

--

--

--

14

--

--

A1A1001

--

--

--

--

22

--

--

--

--

A1A1002

14

--

--

--

--

--

--

--

--

A1A1003

--

--

--

12

--

--

--

--

--

A1A1004

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1A1101

14

--

--

--

--

--

--

--

--

A1A1102

--

--

--

12

--

--

--

--

--

A1A1103

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1A1104

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1A1201

--

--

--

12

--

--

--

--

--

A1A1202

--

--

--

--

--

100

--

--

--

A1A1203

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1A1204

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1A1301

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1A1302

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1A1303

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1A1304

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1A1401

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1A1402

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1A1403

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1A1404

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1B0801

--

--

252

--

--

--

--

--

--

A1B0802

--

--

--

--

--

183

--

--

--

A1B0803

--

45

--

--

--

--

--

--

--

A1B0804

--

--

--

--

33

--

--

--

--

A1B0901

--

--

--

--

--

183

--

--

--

A1B0902

--

45

--

--

--

--

--

--

--

A1B0903

--

--

--

--

33

--

--

--

--

A1B0904

21

--

--

--

--

--

--

--

--

A1B1001

--

45

--

--

--

--

--

--

--

A1B1002

--

45

--

--

--

--

--

--

--

A1B1003

21

--

--

--

--

--

--

--

--

A1B1004

--

--

--

18

--

--

--

--

--

A1B1101

--

--

--

--

33

--

--

--

--

A1B1102

21

--

--

--

--

--

--

--

--

A1B1103

19

--

--

--

--

--

--

--

--

A1B1104

--

--

--

--

5

--

--

--

--

A1B1201

21

--

--

--

--

--

--

--

--

A1B1202

21

--

--

--

--

--

--

--

--

85

A1B1203

--

--

210

--

--

--

--

--

--

A1B1204

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1B1301

--

--

--

18

--

--

--

--

--

A1B1302

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1B1303

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1B1304

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1B1401

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1B1402

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1B1403

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1B1404

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1C0801

--

--

252

--

--

--

--

--

--

A1C0802

--

--

252

--

--

--

--

--

--

A1C0803

--

--

--

--

--

--

--

--

186

A1C0804

--

45

--

--

--

--

--

--

--

A1C0901

--

--

--

--

--

93

--

--

--

A1C0902

--

--

--

--

--

183

--

--

--

A1C0903

--

45

--

--

--

--

--

--

--

A1C0904

21

--

--

--

--

--

--

--

--

A1C1001

--

--

--

--

--

--

--

81

--

A1C1002

--

45

--

--

--

--

--

--

--

A1C1003

--

--

--

--

33

--

--

--

--

A1C1004

21

--

--

--

--

--

--

--

--

A1C1101

--

45

--

--

--

--

--

--

--

A1C1102

--

--

--

--

33

--

--

--

--

A1C1103

21

--

--

--

--

--

--

--

--

A1C1104

--

--

--

--

--

--

10

--

--

A1C1201

21

--

--

--

--

--

--

--

--

A1C1202

21

--

--

--

--

--

--

--

--

A1C1203

--

--

--

18

--

--

--

--

--

A1C1204

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1C1301

21

--

--

--

--

--

--

--

--

A1C1302

--

--

--

18

--

--

--

--

--

A1C1303

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1C1304

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1C1401

--

--

--

14

--

--

--

--

--

A1C1402

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1C1403

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1C1404

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1D0801

--

--

252

--

--

--

--

--

--

A1D0802

--

--

252

--

--

--

--

--

--

A1D0803

--

--

--

--

--

--

--

--

186

86

A1D0804

--

45

--

--

--

--

--

--

--

A1D0901

--

--

--

--

--

123

--

--

--

A1D0902

--

--

--

--

--

--

--

--

189

A1D0903

--

45

--

--

--

--

--

--

--

A1D0904

21

--

--

--

--

--

--

--

--

A1D1001

--

--

--

--

--

--

--

81

--

A1D1002

--

45

--

--

--

--

--

--

--

A1D1003

--

--

--

--

33

--

--

--

--

A1D1004

21

--

--

--

--

--

--

--

--

A1D1101

--

45

--

--

--

--

--

--

--

A1D1102

--

--

--

--

33

--

--

--

--

A1D1103

21

--

--

--

--

--

--

--

--

A1D1104

--

--

--

9

--

--

--

--

--

A1D1201

21

--

--

--

--

--

--

--

--

A1D1202

21

--

--

--

--

--

--

--

--

A1D1203

--

--

--

18

--

--

--

--

--

A1D1204

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1D1301

21

--

--

--

--

--

--

--

--

A1D1302

--

--

--

18

--

--

--

--

--

A1D1303

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1D1304

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1D1401

--

--

--

--

--

--

21

--

--

A1D1402

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1D1403

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1D1404

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1E0201

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1E0202

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1E0203

--

--

--

--

--

123

--

--

--

A1E0204

--

30

--

--

--

--

--

--

--

A1E0301

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1E0302

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1E0303

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1E0304

--

30

--

--

--

--

--

--

--

A1E0401

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1E0402

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1E0403

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1E0404

--

--

--

--

--

--

--

--

123

A1E0501

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1E0502

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1E0503

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1E0504

--

--

--

--

--

--

--

38

--
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A1E0601

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1E0602

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1E0603

--

--

--

--

--

123

--

--

--

A1E0604

--

30

--

--

--

--

--

--

--

A1E0701

--

--

168

--

--

--

--

--

--

A1E0702

--

--

--

--

--

124

--

--

--

A1E0703

--

30

--

--

--

--

--

--

--

A1E0704

--

--

--

--

22

--

--

--

--

A1E0801

--

--

--

--

--

123

--

--

--

A1E0802

--

30

--

--

--

--

--

--

--

A1E0803

--

30

--

--

--

--

--

--

--

A1E0804

14

--

--

--

--

--

--

--

--

A1E0901

--

30

--

--

--

--

--

--

--

A1E0902

--

30

--

--

--

--

--

--

--

A1E0903

14

--

--

--

--

--

--

--

--

A1E0904

--

--

--

12

--

--

--

--

--

A1E1001

--

30

--

--

--

--

--

--

--

A1E1002

14

--

--

--

--

--

--

--

--

A1E1003

14

--

--

--

--

--

--

--

--

A1E1004

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1E1101

14

--

--

--

--

--

--

--

--

A1E1102

14

--

--

--

--

--

--

--

--

A1E1103

--

--

--

--

--

--

14

--

--

A1E1104

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1E1201

14

--

--

--

--

--

--

--

--

A1E1202

--

--

--

--

--

--

14

--

--

A1E1203

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1E1204

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1E1301

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1E1302

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1E1303

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1E1304

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1E1401

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1E1402

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1E1403

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A1E1404

--

--

--

--

--

--

--

--

--
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