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Resumo 
 

A indústria da Cerveja em Portugal tem sofrido algumas quebras nos últimos anos, que se tem traduzido 

num decréscimo do consumo de cerveja per capita, tornando este mercado mais competitivo e exigente 

para as empresas.  

Neste sentido, a Sociedade Central Cervejas e Bebidas tem vindo a exigir uma contínua otimização 

das suas operações, tendo como estratégia de crescimento a redução de custos, de modo a assegurar 

a sua posição no mercado. Das principais oportunidades de melhoria, destacam-se os armazéns de 

produto acabado da fábrica de Vialonga, sendo neste contexto que será feito o estudo de 

implementação de uma plataforma para cais de carga/descarga. 

Esta plataforma tem como objetivo diminuir o custo operacional, aumentar a produtividade e também a 

segurança. Pretende-se ainda avaliar o impacto que a redução nos tempos de carga e descarga, terá 

no número de viagens por camião. 

Com a finalidade de suportar o objetivo da Dissertação, será caracterizada a situação atual de carga e 

descarga em Vialonga. De seguida, serão analisados os conceitos relevantes para o problema, de 

modo a ser proposta uma metodologia dividida essencialmente na situação atual e futura. A aplicação 

da metodologia permitirá concluir que a empresa deverá considerar um período de retorno máximo de 

6 a 7 anos, caso venha a implementar o número de cais previstos, ou de 2 a 3 anos, caso venha a 

adaptar a dimensão dos cais à sua necessidade.  

 

 

Palavras-chave: Atividades de Receção e Expedição, Cais de Carga e Descarga, Gestão de 

Armazéns, Sociedade Central de Cervejas e Bebidas.
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Abstract 

The Beer industry in Portugal has faced some breakdowns in the recent years, which has translated 

into a decrease in beer consumption per capita, making this market more competitive and demanding 

to the companies. 

In this sense, Sociedade Central Cerveja e Bebidas requires a continuous optimization of its operations, 

having as growth strategy the reduction of costs, in order to ensure its position in the market. Of the 

main opportunities for improvement, the finish product warehouse at the Vialonga plant stands out, 

where the implementation of a platform to create receiving and shipping docks will occur. 

This platform aims to decrease operating costs, increase productivity and also safety. It is also intended 

to evaluate the impact that the reduction in loading and unloading times will have on the number of trips 

per truck.  In order to support the purpose of the Dissertation, the current loading and unloading situation 

in Vialonga will be characterized. Thereafter, the concepts relevant to the problem will be analysed, in 

order to propose a methodology divided essentially into the current and future situation. The application 

of the methodology shows that the company should consider a maximum return period of 6 to 7 years, 

if it implements the number of docks planned, or 2 to 3 years, if it adapts the size of the docks to its 

needs. 

 

Keywords: Receiving and Shipping Activities, Loading and Unloading Docks, Warehouse 

Management, Sociedade Central Cervejas e Bebidas. 

 

 



iii 

Agradecimentos 
 
Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, à professora Susana Relvas por me ter dado a oportunidade 

de desenvolver esta dissertação sob a sua orientação. Agradeço todos os conselhos dados, a sua 

constante disponibilidade e o apoio transmitido ao longo deste trabalho. 

Ao Pedro Ferreira por todo o apoio durante a realização do estágio e pela disponibilidade em responder 

às minhas dúvidas e aos meus pedidos.  

À Fernanda Capela e ao António Ferreira, por todos os momentos de convívio e boa disposição na 

SCC.  

A toda a equipa de Warehouse & Distribution, pela forma como me receberam e por todos os 

esclarecimentos; e aos restantes colaboradores da SCC, pela simpatia e interesse. 

À minha família, por todo o apoio e por estarem presentes nesta etapa da minha vida. 

Aos meus amigos, pela amizade, pelas experiências e por me terem acompanhado sempre.  

 
 
  



iv 

Índice 

LISTA DE FIGURAS .............................................................................................................................. VI 

LISTA DE TABELAS ............................................................................................................................ VII 

LISTA DE ABREVIATURAS................................................................................................................ VIII 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 1 

1.1 Contextualização do problema .................................................................................................. 1 

1.2 Definição de Objetivos ................................................................................................................ 1 

1.3 Estrutura da Dissertação ............................................................................................................ 2 

2 CASO DE ESTUDO .......................................................................................................................... 3 

2.1 Caracterização da Sociedade Central Cervejas e Bebidas ..................................................... 3 

2.1.1 INTRODUÇÃO À SOCIEDADE CENTRAL CERVEJAS E BEBIDAS ........................................................... 3 

2.1.2 DEPARTAMENTO DE CUSTOMER SERVICE AND LOGISTICS ............................................................... 4 

2.1.3 DISTRIBUIÇÃO ............................................................................................................................... 5 

2.1.4 ARMAZÉM DE PRODUTO ACABADO EM VIALONGA ............................................................................ 6 

2.2 Caracterização do Problema em Estudo................................................................................... 7 

2.2.1 CAIS DE CARGA E DESCARGA ........................................................................................................ 7 

2.2.2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE CARGA E DESCARGA .................................................................... 9 

2.2.3 NÚMERO CAMIÕES CARREGADOS ................................................................................................ 12 

2.2.4 RECURSOS UTILIZADOS ............................................................................................................... 12 

2.2.5 TEMPOS DE CARGA ..................................................................................................................... 13 

2.2.6 SEGURANÇA ............................................................................................................................... 15 

2.3 Conclusões do capítulo ............................................................................................................ 17 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................................................... 18 

3.1 Cadeia de Abastecimento ......................................................................................................... 18 

3.2 Armazém .................................................................................................................................... 18 

3.3 Atividade de Carga e Descarga ................................................................................................ 20 

3.3.1 CAIS DE CARGA E DESCARGA ...................................................................................................... 21 

3.3.2 MANUSEAMENTO DE PRODUTOS .................................................................................................. 23 

3.3.3 SEGURANÇA ............................................................................................................................... 26 

3.4 Conclusões do capítulo ............................................................................................................ 27 

4 METODOLOGIA ............................................................................................................................. 28 

4.1 Entrevistas Semiestruturadas .................................................................................................. 29 

4.2 Mapeamento e Caracterização da Situação Atual ................................................................. 30 

4.3 Identificação dos Benefícios .................................................................................................... 32 

4.4 Experiência do Sistema Real ................................................................................................... 35 

4.5 Estimativa de Benefícios e Poupanças ................................................................................... 37 

4.5.1 ESTIMATIVA DAS POUPANÇAS ...................................................................................................... 37 

4.5.2 DIMENSIONAMENTO DO CAIS DE CARGA/DESCARGA ..................................................................... 39 

4.6 Avaliação Económica................................................................................................................ 40 

4.6.1 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE ......................................................................................................... 40 

4.6.2 JUSTIFICAÇÃO ECONÓMICA.......................................................................................................... 40 

4.7 Conclusões ................................................................................................................................ 41 

5 IMPLEMENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS .................................................................... 42 



v 

5.1 Entrevistas Semiestruturadas .................................................................................................. 42 

5.2 Mapeamento e Caracterização da Situação Atual ................................................................. 45 

5.3 Identificação dos Benefícios .................................................................................................... 48 

5.4 Experiência do Sistema Real ................................................................................................... 49 

5.5 Estimativa de Benefícios e Poupanças ................................................................................... 55 

5.5.1 ESTIMATIVA DOS BENEFÍCIOS ...................................................................................................... 55 

5.5.2 DIMENSIONAMENTO DE CAIS DE CARGA E DESCARGA ................................................................... 60 

5.6 Avaliação Económica................................................................................................................ 61 

5.6.1 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE ......................................................................................................... 61 

5.6.2 JUSTIFICAÇÃO ECONÓMICA.......................................................................................................... 65 

6 CONCLUSÕES FINAIS .................................................................................................................. 68 

6.1 Limitações da Dissertação ....................................................................................................... 68 

6.2 Conclusões e Desenvolvimento Futuro .................................................................................. 70 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................................... 72 

ANEXOS 1 – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS ................................... 75 

ANEXOS 2 – REGISTO DE TEMPOS CRONOMETRADOS NO ARMAZÉM 100 NA SITUAÇÃO 

ATUAL ................................................................................................................................................... 78 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vi 

Lista de Figuras 

 
Figura 1- Departamento de Customer Service & Logistics ..................................................................... 4 

Figura 2- Rede de Distribuição da SCC e SAL ....................................................................................... 6 

Figura 3- Planta da Fábrica de Vialonga ................................................................................................. 6 

Figura 4- Pistas de carga e descarga do Armazém Sul .......................................................................... 8 

Figura 5- Pré-cargas na Fábrica de Vialonga ......................................................................................... 8 

Figura 6- Fluxograma de Processo da Atividade de Carga e Descarga ............................................... 11 

Figura 7- Empilhador na pista do Armazém do Barril- espaço reduzido para as manobras ................ 16 

Figura 8- Operações Básicas num Armazém ....................................................................................... 19 

Figura 9 - Tipos de cais: 90 graus, estendido e diagonal (da esquerda para a direita) (Adaptalift Hyster, 

consultado a 3.01.2017) ........................................................................................................................ 21 

Figura 10 - Empilhador elétrico contrabalançado, Empilhador retrátil e Empilhador de Correr Muito 

Estreito (da esquerda para a direita) (fonte: https://toyota-forklifts.com.pt/ - consultado a 24.09.17) .. 24 

Figura 11- Correias transportadoras num armazém de PA do distribuidor LSLI .................................. 25 

Figura 12- Metodologia da Dissertação ................................................................................................ 28 

Figura 13- Fluxograma de Experiência do Sistema Real ...................................................................... 36 

Figura 14- Planta do Projeto da Plataforma para cais de carga/descarga (fonte: confidencial) ........... 44 

Figura 15- Área de Experiência de Carga por Detrás ........................................................................... 50 

Figura 16-Stacker utilizado em Testes em Vialonga ............................................................................. 51 

Figura 17 - Porta Paletes elétrico utilizado em Testes em Vialonga..................................................... 51 

Figura 18 - Vista de topo da disposição das paletes na situação atual e situação futura (da esquerda 

para a direita) ........................................................................................................................................ 51 

Figura 19- Vista de topo de disposição das paletes no interior do camião ........................................... 52 

Figura 20 - Distribuições de trabalhadores na situação atual e futura (da esquerda para a direita) .... 57 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Asus/Documents/T/Dissertação%20Rita%20Elvas_Versão%20Final.docx%23_Toc497562463
file:///C:/Users/Asus/Documents/T/Dissertação%20Rita%20Elvas_Versão%20Final.docx%23_Toc497562464
file:///C:/Users/Asus/Documents/T/Dissertação%20Rita%20Elvas_Versão%20Final.docx%23_Toc497562465
file:///C:/Users/Asus/Documents/T/Dissertação%20Rita%20Elvas_Versão%20Final.docx%23_Toc497562466
file:///C:/Users/Asus/Documents/T/Dissertação%20Rita%20Elvas_Versão%20Final.docx%23_Toc497562467
file:///C:/Users/Asus/Documents/T/Dissertação%20Rita%20Elvas_Versão%20Final.docx%23_Toc497562468
file:///C:/Users/Asus/Documents/T/Dissertação%20Rita%20Elvas_Versão%20Final.docx%23_Toc497562469
file:///C:/Users/Asus/Documents/T/Dissertação%20Rita%20Elvas_Versão%20Final.docx%23_Toc497562470
file:///C:/Users/Asus/Documents/T/Dissertação%20Rita%20Elvas_Versão%20Final.docx%23_Toc497562471
file:///C:/Users/Asus/Documents/T/Dissertação%20Rita%20Elvas_Versão%20Final.docx%23_Toc497562471
file:///C:/Users/Asus/Documents/T/Dissertação%20Rita%20Elvas_Versão%20Final.docx%23_Toc497562472
file:///C:/Users/Asus/Documents/T/Dissertação%20Rita%20Elvas_Versão%20Final.docx%23_Toc497562472
file:///C:/Users/Asus/Documents/T/Dissertação%20Rita%20Elvas_Versão%20Final.docx%23_Toc497562473
file:///C:/Users/Asus/Documents/T/Dissertação%20Rita%20Elvas_Versão%20Final.docx%23_Toc497562474
file:///C:/Users/Asus/Documents/T/Dissertação%20Rita%20Elvas_Versão%20Final.docx%23_Toc497562475
file:///C:/Users/Asus/Documents/T/Dissertação%20Rita%20Elvas_Versão%20Final.docx%23_Toc497562476
file:///C:/Users/Asus/Documents/T/Dissertação%20Rita%20Elvas_Versão%20Final.docx%23_Toc497562477
file:///C:/Users/Asus/Documents/T/Dissertação%20Rita%20Elvas_Versão%20Final.docx%23_Toc497562478
file:///C:/Users/Asus/Documents/T/Dissertação%20Rita%20Elvas_Versão%20Final.docx%23_Toc497562479
file:///C:/Users/Asus/Documents/T/Dissertação%20Rita%20Elvas_Versão%20Final.docx%23_Toc497562480
file:///C:/Users/Asus/Documents/T/Dissertação%20Rita%20Elvas_Versão%20Final.docx%23_Toc497562480
file:///C:/Users/Asus/Documents/T/Dissertação%20Rita%20Elvas_Versão%20Final.docx%23_Toc497562481
file:///C:/Users/Asus/Documents/T/Dissertação%20Rita%20Elvas_Versão%20Final.docx%23_Toc497562482


vii 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 1- Número de Camiões Carregados ......................................................................................... 12 

Tabela 2- Número Trabalhadores ......................................................................................................... 13 

Tabela 3- Média de tempos totais de carga e/ou descarga (Fonte: SAP) ............................................ 14 

Tabela 4- Tempos de Permanência dos Veículos nos Armazéns de Vialonga (amostras recolhidas a 

23.01.2017) ........................................................................................................................................... 15 

Tabela 5- Equipamentos para mitigação dos riscos associado às cargas e descarga ........................ 27 

Tabela 6- Questões Colocadas aos Entrevistados ............................................................................... 30 

Tabela 7- Cronometragem de Tempos de Permanência nos Armazéns de Vialonga com Um Empilhador

 ............................................................................................................................................................... 47 

Tabela 8- Cronometragem de Tempos de Permanência nos Armazéns de Vialonga com dois 

Empilhadores ......................................................................................................................................... 48 

Tabela 9 - Cronometragem de Tempos em Experiência de Sistema Real ........................................... 54 

Tabela 10 - Variação de Tempos entre Situação Atual e Futura .......................................................... 58 

Tabela 11- Nível de Serviço Atual ......................................................................................................... 59 

Tabela 12 - Nível de Serviço Previsto ................................................................................................... 60 

Tabela 13 - Cenários de Análise ........................................................................................................... 62 

Tabela 14- Variação de Custo de Mão de Obra para os Três Cenários ............................................... 62 

Tabela 15- Variação de Custo de Equipamentos para os Três Cenários ............................................. 63 

Tabela 16- Variação de Custo de Expedições para os Três Cenários ................................................. 63 

Tabela 17 - Variação de Total de Poupanças para os Três Cenários .................................................. 64 

Tabela 18 - Dimensionamento de Cais para os Três Cenários ............................................................ 65 

Tabela 19 - Remanescente para Payback Period para os Três Cenários (14 Cais) ............................ 66 

Tabela 20- Remanescente para Payback Period para os Três Cenários com Variação de Cais ........ 66 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



viii 

Lista de Abreviaturas 

 
DP– Desvio Padrão 

 
FTL– Full Truck Load 
 
LSLI – Luís Simões Logística Integrada 
 
LTL– Less Than Truck Load 
 
OT– On-Time 
 
PA – Produto Acabado 
 
RFID – Radio Frequency Identification 
 
SAL– Sociedade Água do Luso 
 
SCC – Sociedade Central Cervejas e Bebidas 
 
SKU – Stock Keeping Unit 
 
TPM – Total Productive Management 
 
VGA – Veículo Guiado Automaticamente 
 
WMS – Warehouse Management System 
 
 
 

 
 
 
  



1 

1 Introdução 

1.1 Contextualização do problema 

A crescente tendência para a existência de maior variedade de produtos e tempos de resposta 

curtos, conduziu à necessidade de estabelecer operações logísticas eficientes nas empresas. Estas 

operações desempenham um papel vital na competitividade de uma empresa, uma vez que o custo 

das atividades logísticas constitui uma grande parte dos custos globais de produção. A eficácia de 

qualquer rede de distribuição é, por sua vez, largamente determinada pelas operações nos armazéns 

(Rouwenhorst et al., 2000), tornando-se assim necessário uma excelente gestão dos armazéns por 

parte das empresas, minimizando custos e mantendo a rapidez e qualidade exigidas pelos clientes. 

(Hompel & Schmidt, 2007). 

A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC), empresa na qual se desenvolveu a presente 

Dissertação, é uma empresa portuguesa de produção de cerveja e outras bebidas. Tem como principal 

missão ser a melhor empresa portuguesa de bebidas com um crescimento sustentado e com uma 

contínua melhoria da quota em valor do mercado de bebidas. A SCC tem como unidades associadas, 

a fábrica de Vialonga, onde são produzidas as cervejas Sagres, a unidade Industrial da Vacariça, onde 

são captadas e engarrafadas as águas minerais e de nascente, e a empresa de Distribuição Novadis. 

A estratégia de crescimento da SCC assenta em sete pilares estratégicos, sendo um destes a redução 

dos custos. Neste contexto, surge então a necessidade de otimizar a operação de carga e descarga 

nos armazéns de produto acabado na fábrica de Vialonga.  

 

1.2 Definição de Objetivos 

A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas pretende implementar uma plataforma para cais de 

carga e descarga na fábrica de Vialonga e, como tal, o objetivo da Dissertação será avaliar a situação 

futura, verificando se existe uma melhoria na eficiência da operação de carga e descarga.  

O projeto a ser implementado e suas infraestruturas associadas foram previamente definidos pela 

SCC. O desenvolvimento da plataforma implicará uma alteração no método de carga e descarga, 

passando esta operação a ser realizada pela traseira do veículo. Por outro lado, o manuseamento de 

produtos terá uma maior automação com a utilização de correias transportadoras. Estas virão até à 

plataforma, onde o motorista do camião será o responsável por carregar as paletes para o interior do 

veículo. Este processo tem como pressuposto uma preparação prévia da mercadoria pelos condutores 

de empilhadores. 

Associada a esta implementação é expectável que exista uma diminuição do custo operacional, 

um aumento da produtividade e principalmente um aumento ao nível da segurança. Uma das principais 

oportunidades, será, consequentemente, a análise do impacto desta alteração no número de viagens 

de cada camião. Caso exista alteração no número de viagens feitas por cada camião, o tempo de 

entrega do produto aos clientes poderá ser melhorado. O tempo de entrega incluirá o tempo de 

permanência do camião na fábrica de Vialonga, o tempo da viagem e o tempo de espera no cliente. A 
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única parcela de tempo que poderá ser melhorada diretamente pela SCC é o tempo de permanência 

na fábrica, uma vez que as restantes parcelas não dependem diretamente da SCC. É esperado que o 

tempo de permanência na fábrica seja melhorado, ao existir uma melhoria na eficiência da operação 

de carga e descarga. Como tal, parte da avaliação da situação futura passará pela análise destes 

tempos.  

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

Esta Dissertação encontra-se organizada em sete capítulos: 

• Capítulo 1- Neste primeiro capítulo é feita uma contextualização da Dissertação e 

apresentados os principais objetivos. 

• Capítulo 2- Neste capítulo é feita uma descrição do caso de estudo, sendo por isso 

caracterizada a empresa, o departamento onde se insere o problema, os armazéns da fábrica 

de Vialonga e a rede de distribuição da SCC. Por fim é feita uma descrição das operações de 

carga e descarga enfatizando todas as atividades e estruturas a si associadas. 

• Capítulo 3- No terceiro capítulo é apresentado a revisão bibliográfica referente aos temas em 

análise neste trabalho. Os tópicos a serem revistos são focados nos armazéns, com um maior 

ênfase nas atividades de carga e descarga.  

• Capítulo 4- No quarto capítulo é apresentada a metodologia proposta para o estudo da 

situação atual e da situação futura com a implementação da plataforma. 

• Capítulo 5- Neste capítulo são implementados e apresentados os resultados com a aplicação 

da metodologia proposta 

• Capítulo 6- No capítulo 6 são apresentadas as limitações da dissertação em relação a aspetos 

operacionais e a aspetos económicos. São ainda apresentadas as principais conclusões, assim 

como sugestões de desenvolvimento futuro do objetivo analisado.  
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2 Caso de Estudo 

Neste capítulo apresenta-se brevemente a história da Sociedade Central Cervejas e Bebidas, a 

constituição do departamento de Customer Service and Logistics, assim como a descrição da rede 

logística da SCC. Dedica-se também uma secção à descrição da operação de carga e descarga e à 

segurança. Por fim, define-se o problema a estudar e algumas conclusões sobre a situação atual. 

 

2.1 Caracterização da Sociedade Central Cervejas e Bebidas  

Nesta secção é feita uma caracterização da SCC com a apresentação das principais áreas inseridas 
no presente trabalho. 
 

2.1.1 Introdução à Sociedade Central Cervejas e Bebidas 

Constituída em 1934, a Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, era uma empresa que 

comercializava as cervejas produzidas pelas antigas Companhia Produtora de Malte e Cerveja 

Portugália, Companhia de Cervejas Estrela, Companhia de Cervejas Coimbra e Companhia da Fábrica 

de Cerveja Jansen. Em 1970 adquiriu 52,5% do capital da Sociedade da Água de Luso (SAL), iniciando 

a venda dos seus produtos. Sete anos depois, a Centralcer- Central de Cervejas, E.P. foi constituída 

por resultado da fusão da Sociedade Central de Cervejas e da Cergal - Cervejas de Portugal. A 

Centralcer viria em 1990 a ser totalmente privatizada e o Grupo Empresarial Bavaria adquire uma 

participação no capital desta empresa, tornando-se num dos principais acionistas. No ano de 2000, a 

Centralcer foi vendida à Parfil, um grupo de investidores portugueses. Por sua vez, mais tarde no 

mesmo ano, este grupo viria a ceder uma posição de 49% ao grupo internacional Scottish & Newcastle. 

Em 2001, a incorporação da Centralcer- Central de Cervejas S.A na Centralcontrol S.G.P.S., S.A., 

originou uma nova entidade a SCC- Sociedade Central de Cervejas, S.A , transferindo as suas 

instalações para a Fábrica de Vialonga.  

Em 2003, a Scottish & Newcastle adquiriu a totalidade das ações da Parfil, o que lhe deu o total 

controlo da SCC e da SAL. A partir de 2004, passou a designar-se SCC- Sociedade Central de Cervejas 

e Bebidas, S.A., uma vez que a sua atividade inclui para além da cerveja, outras bebidas, como a água. 

Em 2007 teve lugar um processo de oferta de compra do Grupo Scottish & Newcastle pelo Consórcio 

estabelecido entre a Carlsberg e a Heineken, resultando a aquisição, tendo a Heineken assumido em 

Abril de 2008, o controlo da SCC. A Heineken fica então com 100 por cento do capital da SCC, mas a 

estratégia de empresa não sofre qualquer alteração. 

A Heineken é uma empresa holandesa que foi criada em 1864 e que desenvolve atividades à 

escala mundial, a nível de produção e distribuição de cerveja e outras bebidas. Atualmente é a 

cervejeira número um da Europa e a terceira no mundo, detendo cerca de 165 cervejeiras em mais de 

70 países. A Heineken tem vindo a assegurar a sua presença no mundo através da aquisição de 

empresas em vários pontos do globo, como é o caso da SCC. 

Dos vários departamentos existentes na SCC, este trabalho irá centrar-se no departamento de 

Customer Service and Logistics, aprofundado na secção seguinte. 
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2.1.2 Departamento de Customer Service and Logistics 

O departamento de Customer Service and Logistics é responsável pela receção de encomendas, 

armazenamento e distribuição de Produto Acabado (PA) até ao cliente final. A estrutura deste 

departamento pode ser vista na Figura 1. 

 

Cada área apresentada na Figura 1 tem um papel específico: 

• Warehouse and Distribution- É responsável por gerir todos os armazéns de produtos 

pertencentes à SCC e ao portefólio de produtos do grupo Heineken, que estão armazenados 

em Vialonga e SAL. Também são responsáveis pela distribuição a nível nacional e gestão de 

contratos das empresas de transporte. 

• Total Productive Management (TPM) Logisitics - É uma área transversal que dá apoio à 

área de Warehouse and Distribution. O TPM Logistics utiliza e implementa ferramentas de 

melhoria contínua. Tem como principal objetivo acompanhar resultados e Key Performance 

Indicators, identificar perdas e eliminá-las. Estas perdas podem ser em termos de tempo ou 

custo, incluindo tudo o que contribui para ineficiências nos processos. 

• Planning and Sales and Operations Planning - É responsável por estimar a procura, de 

acordo com a informação dada pelas vendas, baseando-se em modelos estatísticos. Depois 

de se fazer o planeamento, esta informação é transmitida à produção, de modo a saber-se o 

que produzir. Esta área é também responsável por gerir o inventário dos produtos existentes 

nos centros de expedição.  

• Customer Service - É responsável pelo serviço ao cliente, processamento de encomendas, 

processo de satisfação desde a encomenda à entrega e por resolver reclamações. 

 

O Customer Service and Logistics é, por isso, o principal responsável por assegurar a rede de 

distribuição de produtos vendidos pela SCC. 

 De modo a se perceber o contexto do problema, será analisada na secção seguinte a rede de 

distribuição da SCC. 

Customer Service 
& Logistics

Warehouse & 
Distribution

TPM Logistics

Planning & S&OP Customer Service

Figura 1- Departamento de Customer Service & Logistics 
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2.1.3 Distribuição 

A SCC divide a operação de distribuição em três canais, de modo a conseguir chegar aos 

diferentes clientes 

• Off-trade- É um canal de clientes de mercado nacional (mercado português) que vende os 

produtos para serem consumidos noutro local. Clientes como hipermercados e lojas de 

conveniência fazem parte deste canal. Inclui todos os produtos pertencentes à SCC e do 

portefólio Heineken (Strongbow, Desperados e Heineken) e estes são sempre transportados 

por camiões. 

• On-trade- É um canal de clientes de mercado nacional que vende produtos para serem 

consumidos no local, como por exemplo restaurantes ou hotéis. Os produtos são transportados 

até aos distribuidores (como a Novadis) que depois os entregarão ao cliente final. Os produtos 

são transportados por camiões e aqui também estão incluídos os produtos da SCC e do 

portefólio Heineken.  

• Exportação- Neste canal os produtos são exportados e incluem apenas aqueles que são 

produzidos pela SCC (como cerveja Sagres e água Luso). Estes produtos vão para países 

como a China, Angola e Suíça. Estes são transportados por via terrestre, em camiões, na 

Europa, e em contentores por via marítima para outros continentes.  

 

No mercado nacional, a SCC tem um contrato estabelecido com a XPO Logistics, uma operadora 

logística. Esta é uma empresa externa contratada e responsável pela gestão dos transportes da SCC, 

neste mercado. Este contrato inclui a gestão do transporte com saída das fábricas e das plataformas 

logísticas associadas à SCC com destino aos seus clientes, tanto os intermédios e distribuidores 

(Novadis), como aos clientes pertencentes ao canal Off-Trade. 

No mercado de exportação, os clientes são os principais responsáveis pelo transporte. Na Europa, 

são estes que contratam e pagam o transporte em camiões. Para encomendas para fora da Europa, 

como China, a SCC é responsável pelo transporte terrestre (através de um contrato com o Transporte 

Ideal da Granja) até aos portos marítimos e a partir daí, o transporte fica a cargo do cliente.  

 

Na Figura 2 apresenta-se um esquema da rede de distribuição da SCC e SAL. Para alimentar os 

três canais de distribuição, os produtos podem sair de três localizações diferentes: fábrica de Vialonga, 

fábrica da Vacariça (pertencente à SAL) e da Luís Simões Logística Integrada (LSLI). As fábricas da 

Vacariça e Vialonga pertencem à SCC e a distribuição é feita em Full Truck Load (FTL). Na distribuição 

secundária, os produtos chegam à LSLI e a partir daqui as encomendas são transportadas em Less 

Than Truck Load (LTL) ou são mistas, quando envolve Sagres e outros produtos pertencentes à 

Heineken e ainda água ou refrigerantes. 
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2.1.4 Armazém de Produto Acabado em Vialonga 

Das instalações pertencentes à SCC, o foco do trabalho será nos armazéns de PA de Vialonga. 

Em Vialonga existem 8 armazéns, os quais podem ser de produto acabado, de material (como CO2, 

vasilhame e cápsulas) e de matéria-prima. Uma vez que a operação de carga e descarga ocorre nos 

armazéns de PA, a descrição destes será mais detalhada. Na Figura 3 observam-se os três armazéns 

de PA existentes. O armazém 100 pertence ao armazém Sul, o 200 ao armazém de Barril e o 300 ao 

armazém Norte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fábrica de 
Vialonga 

Off-trade 

On-trade & 
Novadis 

Exportação 

LSLI 
Secondary Distribution 

Fábrica da 
Vacariça 

FTL LTL ou Mistas 

100 

200 

300 

Figura 2- Rede de Distribuição da SCC e SAL 

Figura 3- Planta da Fábrica de Vialonga 
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• Armazém Sul- É o maior armazém de PA onde está todo o portefólio de produtos (como Sagres 

Mini e Strongbow). Existe uma zona específica só para o armazenamento de vasilhame1. Os 

produtos aqui armazenados servem o mercado nacional. Aqui existem 14 cais de 

carga/descarga. 

• Armazém de Barril- Este armazém inclui barril e armazenamento de vasilhame (barris). Os 

produtos aqui armazenados servem o mercado nacional. Aqui existem 2 cais de 

carga/descarga. 

• Armazém Norte- Neste armazém encontram-se todos os produtos que saem para exportação, 

que incluem todos os produtos produzidos na SCC. Pode também servir de suporte para o 

armazenamento de vasilhame. Aqui existem 3 cais de carga/descarga. 

 

É nos armazéns de PA de Vialonga que ocorrem as atividades de receção e expedição de produto, 

e que são o foco da presente Dissertação de Mestrado. Esta operação será apresentada nas próximas 

secções.   

 

2.2 Caracterização do Problema em Estudo  

Nesta secção pretende-se apresentar os principais detalhes da atividade de carga e descarga, 

identificando o problema em estudo e a sua motivação. A informação apresentada foi recolhida durante 

o estágio realizado na SCC através de documentação da empresa e pelo contacto com diferentes 

colaboradores, especificamente do departamento de Customer Service & Logisitics. Estes 

colaboradores pertencem a áreas como: transportes no mercado nacional e de exportação, armazéns 

e serviço ao cliente. Adicionalmente, nesta secção, são apresentadas informações com base na 

informação do sistema SAP da empresa e da observação repetitiva das atividades dos armazéns.  

 

2.2.1 Cais de Carga e Descarga 

Atualmente o tipo de cais existente na fábrica de Vialonga são pistas, isto é, superfícies planas 

onde os camiões param. As pistas são utilizadas tanto para carga como para descarga. Cada pista tem 

sinalizada à sua volta uma área a amarelo, zona de segurança, onde os motoristas se podem 

movimentar. O movimento com empilhadores, nestes cais, é bastante elevado. Existem catorze pistas 

no armazém Sul, onde estão apenas onze em uso, três no armazém Norte e duas no armazém do 

Barril. 

Na Figura 4 observa-se a área de carga e descarga do armazém Sul. A cada uma das pistas está 

associado um portão automático, que, quando não estão a ocorrer estas atividades, está fechado.  

 

                                                 
1 Vasilhame é um objeto de acomodação e/ou colocação de produtos. 
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As pistas do armazém de Barril estão distanciadas do armazém e, por isso, não têm associadas a 

si um portão.  

No armazém Norte as pistas são semelhantes às do armazém Sul. Aqui podem ser carregados 

contentores ou camiões, mas, neste trabalho, apenas serão estudadas as operações dos camiões.  

Nas instalações da fábrica de Vialonga também podem intervir reboques, como se pode observar 

na Figura 5, que são utilizados para operações de pré-carga. As pré-cargas são operações de carga 

que ocorrem ao longo do dia sempre que existe possibilidade, de modo a poderem estar prontas a sair 

das instalações. As pré-cargas apenas servem o mercado nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A zona de cargas e descargas na fábrica de Vialonga têm um conjunto de atividades associadas a 

si. Como tal, é importante perceber como as cargas e descargas são processadas, o percurso que os 

camiões fazem e ainda caracterizar quantitativamente estas operações.  

 

 

 

Figura 4- Pistas de carga e descarga do Armazém Sul 

Figura 5- Pré-cargas na Fábrica de Vialonga 
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2.2.2 Descrição das Atividades de Carga e Descarga 

Para poder proceder à otimização da operação de cargas e descargas é necessário perceber 

todos os processos e estruturas envolvidas. Nos armazéns de PA são essencialmente efetuadas 

operações de carga para os canais de distribuição anteriormente descritos. No entanto, existem 

também atividades de descarga de vasilhame, e também de outros produtos do portefólio da Heineken, 

vindos de Espanha e que são comercializados em Portugal (por exemplo, Desperados). Uma vez que 

as atividades de carga são as que trazem maior relevância para o problema em estudo, estas serão 

vistas de forma mais detalhada. No entanto é necessário realçar que apesar do foco ser nas cargas, 

estas podem estar associadas a uma descarga, como se descreverá nesta seção, nomeadamente na 

subsecção 2.2.3.  

Atualmente, os camiões são descarregados e carregados nas pistas de carga por empilhadores, 

sendo estas operações feitas pela face lateral do camião. Os operadores de empilhadores têm 

informação sobre a carga/descarga no Warehouse Management System (WMS) (quantidade, picking, 

armazenamento). Quando o picking, que deve ser carregado, consiste em picking fino (em que numa 

palete são adicionados diferentes SKUs2), a respetiva palete já foi preparada anteriormente e colocada 

numa área específica no armazém. 

O team leader é o responsável por orientar as operações de carga e descarga, existindo sempre 

um team leader por turno. Este verifica se produto que vem descarregar está na quantidade certa e 

SKUs certos, verifica se as quantidades carregadas são as previstas e termina a operação no WMS 

para o camião poder sair. Adicionalmente, orienta os operadores de empilhador para o camião a 

carregar e decide se é necessário a utilização de mais empilhadores. Quando existe carga pertencente 

a outro armazém, é este que decide também em conjunto com o back office do armazém, se se justifica 

ir ao outro armazém carregar, sendo esta decisão feita consoante a quantidade de carga. 

Como existe uma variedade de SKUs diferentes e as encomendas muitas vezes incluem vários 

SKUs, a disposição das paletes no camião também deve ser cuidada e vista. Existem disposições de 

paletes diferentes das quais os operadores já têm conhecimento e sabem qual usar em cada situação.  

A alocação dos veículos às pistas segue um determinado critério, uma vez que se tenta alocar os 

camiões às pistas mais próximas da área onde se irá armazenar vasilhame ou fazer o picking, de modo 

a facilitar o manuseamento e a otimizar as rotas dos empilhadores. 

Os condutores dos veículos não estão envolvidos nestas atividades, apenas preparam o veículo 

(abrir e fechar lonas) para a descarga e/ou carga. 

 

Com base nas atividades descritas é possível definir a operação de carga e descarga nas 

instalações da empresa. Na Figura 6 apresenta-se um fluxograma de processo para a operação de 

carga e descarga de PA, incluindo os passos que o camião faz desde que chega a Vialonga até à sua 

saída das instalações. 

                                                 
2 SKU (Stock Keeping Unit) refere-se ao armazenamento de um item que é único devido às suas 
características (como tamanho, cor, modelo). Por exemplo: Sagres Mini, Sagres Média, Barril, 
Strongbow 0,33, entre outros. 
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Como referido na secção 2.1.3, o agendamento de camiões é programado pela XPO Logistics que 

aloca os camiões, que num determinado dia têm de carregar PA, a um mapa de cargas, onde é feita 

uma distribuição por horas.  

Quando o camião chega à SCC, regista-se na portaria, passando este registo para o sistema de 

informação SAP que irá apoiar o back office nas operações de armazém. No back office do armazém 

são alocados os camiões às pistas através da Yard Management System3. Os condutores recebem, 

então, uma mensagem de modo a saber a que pista têm de se dirigir. Aqui procede-se à descarga e/ou 

carga pelos condutores dos empilhadores. Caso ainda tenha que carregar mais produtos noutro 

armazém, no back office alocam o veículo para outro armazém, enviando uma mensagem ao condutor 

para saber onde se devem dirigir. Procede-se do mesmo modo à carga e saída do camião das 

instalações. Na Figura 6 é possível observar o fluxograma das atividades descritas.

                                                 
3 Yard Management System (YMS) é um software que fornece informações em tempo real sobre a 

localização dos veículos e reboques nas instalações de uma fábrica. 
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Figura 6- Fluxograma de Processo da Atividade de Carga e Descarga 
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Decisão 

Dados/Informação 

Legenda 



12 

 

2.2.3 Número Camiões Carregados  

Na Tabela 1 é apresentado o número de camiões carregados para exportação e mercado nacional 

para o ano de 2016. 

No mercado nacional foram carregados no total 16638 camiões. Agosto e julho foram os meses 

com maior número de cargas, 2266 e 2029 cargas, respetivamente. Isto advém de ser Verão, altura 

em que existe um maior número de encomendas e maior movimento no armazém de PA. O mês em 

que foram efetuadas menos cargas foi novembro, com apenas 907 camiões carregados. 

Em relação ao mercado de exportação existem cargas de camiões e de contentores. Esta 

Dissertação apenas será aplicável a camiões e, como tal, apenas serão analisadas as operações 

destes. O número total de cargas na exportação é menor do que no mercado nacional, sendo de apenas 

935 camiões. Analisando todo o ano de 2016, o número de cargas volta a ser maior no Verão e também 

na época do Natal/Ano Novo. O mês de abril foi aquele com menos cargas, apenas 41.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Recursos Utilizados 

A fim de apoiar o maior movimento nas áreas de carga e descarga nas épocas altas, existe a 

necessidade de aumentar a capacidade de utilização de mais recursos. Um desses recursos é a 

necessidade de mão-de-obra, sendo que, para o efeito são contratados trabalhadores para dar apoio 

a estas operações. Na Tabela 2 observam-se os trabalhadores em operação em cada mês, desde 

novembro de 2015 até outubro 2016. O “I” representa aqueles que são Internos e o “E” os Externos, 

que são subcontratados. Na época de Verão, a principal necessidade é na contratação de condutores 

Tabela 1- Número de Camiões Carregados 

Nº camiões carregados Exportação Nacional 

Mês   

Janeiro 2016 121 939 

Fevereiro 2016 71 926 

Março 2016 50 1185 

Abril 2016 41 1291 

Maio 2016 71 1465 

Junho 2016 69 1960 

Julho 2016 69 2029 

Agosto 2016 80 2266 

Setembro 2016 65 1555 

Outubro 2016 47 1125 

Novembro 2016 124 907 

Dezembro 2016 127 990 

Total 935 16 638 
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de empilhadores, de modo a garantir um carregamento mais rápido dos veículos. Em junho existiam 

32 condutores de empilhadores em regime temporário, em vez dos 22 existentes em fevereiro (época 

baixa).  

A operação é feita em três turnos diários, completando as vinte e quatro horas diárias.  

 

 

 

Quer os condutores de empilhadores, quer os empilhadores estão em falta no período de maior 

movimento. Para além da contratação de mão-de-obra, existiu também a necessidade de alugar mais 

dois empilhadores entre Junho e Setembro de 2016, sendo que existem vinte e seis empilhadores 

permanentes nos armazéns de PA.  

 

2.2.5 Tempos de carga 

De modo a ser estudada a situação atual foi necessário entender quais os tempos de carga dos 

veículos nos armazéns de PA de Vialonga.  

Na Tabela 3 apresenta-se uma média dos tempos de carga e/ou descarga para cada mês, no ano 

de 2016, retirados da plataforma SAP da empresa. Neste caso não são considerados os camiões de 

pré-carga, uma vez que o carregamento destes pode ser interrompido para dar prioridade àqueles que 

tenham mais urgência e, por isso, em SAP os tempos apresentados são bastante elevados. Os tempos 

apresentados nesta tabela são tempos totais, desde que o camião chega até que sai das instalações. 

Isto significa que inclui todo o processo do camião e tempos de espera. Segundo a SCC o tempo de 

0h-2h é considerado bom (a verde na Tabela 3), de 2h-3h razoável e de 3h ou mais horas é considerado 

crítico (a vermelho na Tabela 3). 

No mercado de exportação só se iniciou o registo em SAP para a totalidade dos veículos a partir 

de março de 2016, pelo que a informação apresentada é mais credível só a partir deste mês. Neste 

mercado, as médias são relativamente altas por frequentemente se esperar produto vindo de outro 

armazém, por existirem menos pistas e por não existirem tantos operadores a guiar as operações. O 

mês de março tem uma média de tempo de carga de 03:12h. O menor tempo de carga encontra-se no 

mês de novembro e dezembro com um tempo de 01:48h e 02:05h, respetivamente.  

Tabela 2- Número Trabalhadores 

 Jan16 Fev16 Mar16 Abr16 Mai16 Jun16 Jul16 Ag16 Set16 Out16 Nov16 Dez 16 

 I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E 

Warehouse 

Manager 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Team Leader 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 

Condutor de 

Empilhador 
30 22 30 22 30 26 30 27 30 27 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 24 31 24 

Total 41 22 41 22 41 26 41 27 41 27 42 32 42 32 42 32 42 32 42 32 42 24 42 24 
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 No mercado nacional, os tempos de carga são considerados pela SCC razoáveis. O mês com 

maior tempo de carga foi novembro com 02:20h e julho com 02:15h. O mês com menor tempo de carga 

foi dezembro com 01:11h.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez que em SAP apenas são apresentados os tempos totais dos camiões nas instalações da 

empresa, foi necessário fazer uma medição relativamente à permanência dos veículos nos armazéns, 

excluindo-se o tempo de espera destes. A permanência no armazém inclui todo o tempo para abrir as 

lonas do camião, tempo da operação e tempo para fechar as lonas e amarrar o produto.  

Na Tabela 4 apresenta-se uma amostra de tempos cronometrados. Para efeitos dos trabalhos da 

Dissertação foram recolhidos dados referentes a diferentes dias de operação, no entanto para a 

presente etapa de caracterização do caso de estudo apenas se apresenta os tempos referentes ao dia 

23 de janeiro de 2017. Nesta Tabela é também explicado que tipo de operação se realizou, Descarga 

(D), Carga (C) ou ambas, e em que armazém esta aconteceu (100, 200 ou 300). O número de 

empilhadores utilizado também é evidenciado. A média do tempo para abrir as lonas é de 6 min, a 

média do tempo de descarga e/ou carga é de 32 min e a média do tempo para fechar as lonas é de 8 

min. O desvio padrão apresenta-se bastante elevado em relação à média. O valor do desvio padrão é 

de 2 min no tempo para abrir as lonas, de 8 min no tempo da operação e de 4 min no tempo para fechar 

as lonas.  

 

 

Tabela 3- Média de tempos totais de carga e/ou descarga (Fonte: SAP) 

Tempos de Carga e/ou 

Descarga Médios 

Exportação 

(hh:mm) 

Nacional 

(hh:mm) 

Janeiro 2016 02:36 01:58 

Fevereiro 2016 02:45 02:04 

Março 2016 03:12 01:51 

Abril 2016 03:06 01:58 

Maio 2016 02:22 02:11 

Junho 2016 02:36 02:09 

Julho 2016 02:27 02:15 

Agosto 2016 02:55 01:59 

Setembro 2016 02:43 01:51 

Outubro 2016 02:21 01:50 

Novembro 2016 01:48 02:20 

Dezembro 2016 02:05 01:11 
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Com a observação da operação dos camiões, verificou-se que existem vários fatores que 

influenciam a duração e variabilidade dos tempos apresentados:  

•  Descarregar e/ou carregar em apenas um armazém; 

•  Existência de produto para descarregar (como vasilhame ou produtos do portefólio Heineken 

vindos de Espanha); 

•   Disposição diferente das paletes no interior do camião implica um tempo mais longo na 

verificação que o team leader fará aos SKUs e sua quantidade. A disposição refere-se à 

orientação das paletes no camião, uma vez que dependendo do número de paletes que se 

carrega e da referência do produto, a orientação poderá ser ajustada.  

 

Uma preocupação que surge aliada ao grande movimento de empilhadores existente nos 

armazéns de PA da fábrica de Vialonga é a segurança. Deste modo, existem medidas de segurança a 

adotar para mitigar os potenciais riscos. 

 

2.2.6 Segurança 

A segurança é um ponto muito importante no grupo Heineken e na SCC, existindo várias medidas 

e regras estabelecidas que devem ser cumpridas pelos trabalhadores. Exemplos dessas regras são 

conduzir a uma velocidade abaixo da máxima permitida, usar o equipamento necessário e adequado a 

cada local, cumprir com o procedimento associado ao manuseamento de CO2 sempre que aplicável, 

entre outros. Estas regras são apresentadas a todos os trabalhadores quando começam a exercer 

funções na empresa. 

Nº da 

amostra 

Descrição 

da 

Atividade 

Tempo para 

abrir 

(hh:mm) 

Tempo 

operação 

(hh:mm) 

Tempo para 

fechar 

(hh:mm) 

Número de 

Empilhadores 

1 C-100 00:08 00:38 00:15 1 

2 C-100 00:05 00:45 00:06 1 

3 C-100 00:06 00:29 00:08 2 

4 D-100 00:06 00:42 00:03 1 

5 D-100 00:10 00:32 --- 1 

5 C-100 --- 00:18 00:10 1 

5 C-200 00:03 00:33 00:07 1 

6 D-100 00:08 00:28 --- 1 

6 C-100 --- 00:30 00:13 1 

MÉDIA - 00:06 00:32 00:08 - 

DESVIO 

PADRÃO 
- 00:02 00:08 00:04 - 

Tabela 4- Tempos de Permanência dos Veículos nos Armazéns de Vialonga (amostras recolhidas a 23.01.2017) 
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Nas operações de carga/descarga, o principal perigo existente está relacionado com o movimento 

de empilhadores. Como medidas de segurança, a SCC dá formação de condução de empilhadores aos 

operadores dos mesmos, pois a empresa tem como objetivo minimizar estes riscos. 

No ano de 2016, aconteceu um acidente com um empilhador na fábrica de Vialonga no armazém 

do Barril. O team leader estava a controlar uma carga na pista 1 na zona autorizada. Simultaneamente, 

estava a ocorrer outra carga na pista 2 e o empilhador, que estava a operar nesta pista, atropelou o 

team leader que estava a controlar a carga na pista 1, tendo resultado deste acidente uma fratura no 

pé do team leader. 

As principais causas deste acidente foram: 

• Área de carga pequena, sem espaço suficiente para estarem a ocorrer estas atividades 

simultaneamente nos dois cais. 

• Team leader a verificar um veículo ao mesmo tempo que o empilhador estava a carregar outro 

veículo num espaço reduzido, sem avisar o operador de empilhador. 

• Visibilidade reduzida do condutor de empilhador ao carregar barris acondicionados em 3 níveis 

de altura. 

 

Neste caso, percebeu-se que a principal causa do acidente foi a área de carga e descarga não ser 

apropriada para as atividades a serem realizadas. Depois deste incidente, foram recomendadas pela 

SCC diferentes formas de atuação: 

• Parar com ação simultânea de atividades de carga/descarga naquela área. 

• Melhorar o layout de modo a aumentar a distância entre as áreas. 

• Detalhar regras/procedimento para os team leaders e motoristas dos camiões acederem à 

área. 

• Aumentar visibilidade dos condutores de empilhadores ao reduzir o número de camadas de 

barris ou instalar câmaras. 

• Avaliação de situações semelhantes para definir medidas de modo a aumentar a visibilidade. 

 

Na Figura 7 observa-se a falta de espaço na área de carga e descarga do armazém do barril. O 

movimento dos empilhadores está condicionado, pois este passará sempre pela zona de segurança (a 

amarelo na Figura 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 7- Empilhador na pista do Armazém do Barril- espaço reduzido para as manobras 
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2.3 Conclusões do capítulo  

Ao longo do Capítulo 2 foi feita uma caracterização da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, 

onde foi inicialmente apresentado o departamento de Customer Service & Logisitics, de forma a mostrar 

os vários intervenientes na atividade logística. De seguida foi apresentada a rede de distribuição da 

SCC e os armazéns de PA da fábrica de Vialonga, onde decorreu esta Dissertação de Mestrado. Foram 

ainda caracterizadas a atividade de carga e descarga, com a quantificação de tempos atuais das 

operações e de recursos utilizados, e ainda foi adicionado um exemplo de falha de segurança.   

Como referido, uma das funções do departamento de Customer Service and Logisitics é identificar 

oportunidades de melhoria da operação da SCC, nomeadamente que reduzam perdas que se traduzam 

em tempos e/ou custos. Neste capítulo, foi identificada a necessidade de melhorar os tempos operação 

de carga e descarga, otimizar os recursos utilizados e reduzir os riscos de segurança existentes 

atualmente. É neste contexto, que surge o estudo da implementação da plataforma de cais de 

carga/descarga, que poderá vir a melhorar significativamente a operação existente na área de receção 

e expedição de PA. A plataforma será implementada na fábrica de Vialonga no armazém 100.  

Através da apresentação do caso de estudo, foi possível identificar as principais palavras-chave 

associadas ao problema em estudo: atividades de receção e expedição; cais de carga e descarga. 

Associadas a estas atividades existe a possibilidade de carregamento por detrás ou pela lateral do 

camião, uma variedade de equipamentos que podem ser utilizados e diferentes modos de 

manuseamento dos produtos no armazém. 

No capítulo 3 procura-se fazer uma revisão da literatura científica baseada nas palavras-chave 

identificadas. Este capítulo tem como objetivo apoiar na estruturação de uma metodologia a adotar 

nesta Dissertação. 
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3 Revisão Bibliográfica 

Neste capítulo faz-se uma revisão da literatura sobre os temas em estudo neste Dissertação. Será 

feita uma análise das cadeias de abastecimento, armazéns, atividades de carga e descarga que inclui 

os equipamentos e características dos cais, o manuseamento de produtos, assim como a segurança e 

os riscos associados nestas atividades.  

Dado que a literatura científica sobre o tema de cargas e descargas é escasso, tendo em conta a 

pesquisa efetuada nas bases de dados Google Scholar, Science Direct e Web of Knowledge, optou-se 

por alargar o âmbito da pesquisa a publicações de índole técnica. 

 

3.1 Cadeia de Abastecimento 

Desde a década de 80 que o interesse pela gestão das cadeias de abastecimento tem aumentado 

progressivamente. As empresas aperceberam-se da vantagem competitiva que conseguiriam ter no 

mercado ao criarem relações colaborativas dentro e fora da sua organização (Lummus & Vokurka, 

1999). Uma cadeia de abastecimento caracteriza-se como um sistema onde fornecedores, fabricantes, 

distribuidores, retalhistas e clientes interagem entre si através do fluxo financeiro, de matéria-prima e 

de informação. Além disso, considera-se que é um forte elemento estratégico e uma forma eficaz de 

criar valor para o consumidor final (Fiala, 2005).  

O principal objetivo é maximizar o lucro e reduzir os custos de toda a cadeia, com a garantia de 

um elevado nível de serviço e um nível de inventário reduzido. Normalmente, a cadeia é ajustada para 

satisfazer a procura, onde os fluxos de informação e de produtos devem ser alinhados e coordenados 

em ambas as direções. Deve ser feito o esforço de promover a transparência de informação, que 

permite às organizações coordenar eficientemente as interações conforme as condições de mercado 

(Constantino et al., 2013).  

A gestão das cadeias de abastecimento passa pela integração das diversas áreas funcionais 

dentro de uma organização para melhorar o fluxo de produtos de fornecedores estratégicos, através 

da cadeia de produção e distribuição, até o cliente final (Tan, 2001). Isto é, lida com a excelência total 

de processos de negócios e representa uma nova maneira de os gerir, assim como aos 

relacionamentos com outros membros da cadeia de abastecimentos (Lambert & Cooper, 2000). 

As cadeias de abastecimento na indústria da cerveja são mais mass market-oriented. Isto significa 

que precisam de menos customização de produtos e que podem delegar a gestão da sua cadeia de 

abastecimento a outra empresa de modo a focarem-se apenas no seu core business- produção de 

cerveja (Dollet & Díaz, 2011).  

 

3.2 Armazém 

O armazém representa um papel importante nas cadeias de abastecimento, contribuindo para o 

sucesso da mesma (Baker & Canessa, 2009). Segundo de Koster et al. (2007), os armazéns contribuem 

para cerca de 20% dos custos logísticos das empresas. Por esta razão, é que os processos, 



19 

 

equipamentos e sistemas de informação têm que ser estudados antes da sua implementação, de modo 

a não serem criadas perdas para a empresa (Rimiene, 2008). 

As principais funções de um armazém são intermediar o fluxo de matérias e acomodar a sua 

variabilidade ao longo da cadeia, consolidar produtos vindos de vários fornecedores e acrescentar valor 

através de diversos processos, como a personalização de produtos (Gu et al., 2007). 

Num armazém é preciso ser feita a tomada de decisão sobre o seu projeto e as suas operações. 

Em relação ao projeto deve-se ter em conta toda a estrutura do armazém, a sua capacidade e 

dimensionamento, o seu layout, a seleção de equipamento e estratégias de operação (como a 

estratégia de armazenamento) (Rimiene, 2008). O layout está relacionado com a configuração 

detalhada do armazém (Gu et al., 2007). Exemplos disto são o número, orientação e dimensões dos 

corredores, localização do cais de receção e expedição e localização de zonas de armazenamento 

(Bartholdi & Hackman, 2011). 

Embora os requisitos de um armazém sejam bastante diversos (como os processos e funções de 

controlo de cada sistema) existem operações padronizadas. Estas operações têm grande importância, 

pois cada armazém é apenas um elo de uma cadeia de abastecimento (Hompel & Schmidt, 2007). 

Dado que o problema incidirá também nas operações dos armazéns, estas serão, posteriormente, 

descritas com maior detalhe. Na Figura 8 apresentam-se esquematizadas as operações básicas 

existentes num armazém. 

 

 

• Receção- Os produtos chegam ao armazém por via de camiões e são descarregados nos 

respetivos cais. Antes da chegada pode existir a notificação de que os produtos estão a chegar. Com 

esta notificação pode agendar-se a receção destes, permitindo coordenar eficientemente esta atividade 

com outras dentro do armazém (Bartholdi & Hackman, 2011). Nesta primeira operação, os produtos 

podem ser verificados para se saber se encontram em bom estado e reembalados em diferentes 

unidades de armazenamento (Rouwenhorst et al., 2000). 

• Put-away- Antes do produto ser armazenado, é preciso determinar onde será feito. Esta 

operação inclui o manuseamento dos produtos e a sua colocação no armazém. Ao serem armazenados 

é feito um scan, de modo a mais tarde poder saber-se a sua localização no armazém. (Bartholdi & 

Hankman, 2011). 

• Armazenamento- Esta operação representa a função principal do armazém (Gu et al., 2007). 

Os produtos são armazenados nos locais definidos para tal. Existem diversos tipos de armazenamento 

consoante as características dos produtos existentes no armazém (Rouwenhorst et al., 2000). 

• Picking- O picking é a atividade mais intensa em termos de mão-de-obra e também a mais 

cara. Estima-se que represente 55% do custo total operacional num armazém. Neste processo obtém-

Receção Put-away Armazenamento Picking Expedição

Figura 8- Operações Básicas num Armazém 
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se uma quantidade específica de produtos em resposta a uma encomenda do cliente (de Koster et al., 

2007). Existem diferentes estratégias de picking que dependerão do produto e da estratégia da 

empresa. 

• Expedição- Nesta operação as encomendas são carregadas nos camiões nos cais de 

expedição (Rouwenhorst et al., 2000). Neste caso as unidades de manuseamento são maiores (como 

paletes, por exemplo) e, por isso, a mão-de-obra necessária é menor do que nas outras operações 

(Bartholdi & Hackman, 2011). Normalmente, estas unidades são colocadas em zonas de 

armazenamento em frente aos cais de expedição. No entanto, como existe um espaço limitado junto a 

estas zonas, podem existir pontos de estrangulamento e, para os evitar, é necessária uma otimização 

contínua da organização na área de expedição (Hompel & Schmidt, 2007). Finalmente, os documentos 

de transporte são preparados para a expedição dos produtos e é registada a saída do camião (Bartholdi 

& Hackman, 2011).  

 

 Como o papel dos armazéns continua a mudar com a crescente procura de serviços e processos 

automatizados, a existência de tecnologia de informação tornou-se indispensável. Nestas tecnologias 

inclui-se o Warehouse Management System (WMS) que alterou o modo como o planeamento, as 

encomendas e os inventários são controlados. (Min, 2006). 

Esta tecnologia de informação torna-se muito útil nas operações de carga e descarga. Isto é, 

através do WMS consegue-se perceber o momento desde que o produto chega ao cais de receção até 

ao momento em que o produto sai do cais de expedição (Andel, 2007). 

 

3.3 Atividade de Carga e Descarga 

Como referido na secção 3.2, a atividade de carga e descarga é executada no armazém, nas 

operações de receção e expedição, respetivamente. Aqui os veículos são carregados e descarregados 

do modo mais rápido possível e os produtos dispostos na sequência último a entrar, primeiro a sair 

(Will, 2016). 

Estas atividades representam um papel importante na parte operacional da cadeia de 

abastecimento, uma vez que afetam o tempo de saída do produto de armazém e o tempo de entrega 

deste ao cliente. Uma área de receção e expedição bem estruturada pode reduzir significativamente os 

custos operacionais associados a estas atividades (Gill, 2009). 

Segundo Mulcahy (2007), diferentes parâmetros e fatores operacionais podem ser utilizados para 

assegurar que a preparação dos produtos está de acordo com o que é exigido pelo cliente e conforme 

o planeamento. Estes parâmetros incluem: 

• Estimar o número de encomendas preciso, os produtos e as respetivas quantidades; 

• Elaborar um projeto adequado das aéreas de cais de carga/descarga; 

• Ter um fácil acesso dos veículos aos cais, gerir o fluxo de tráfego destes nas instalações da 

empresa e ter espaço suficiente para gerir as operações; 

• Ter cais equipados com os equipamentos necessários. 
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Ao assegurar estes parâmetros, o principal objetivo é alcançar um tempo de entrega rápido e 

manter os padrões de entrega da empresa. Estes tempos de entrega são afetados por dois fatores: 

tempo de picking e carga e o tempo de viagem do veículo desde a empresa até ao cliente ou 

distribuidor. No tempo de viagem não podem existir melhorias, uma vez que os veículos têm limites de 

velocidade e estão sujeitos a fatores externos, como congestionamento de tráfego. Por isso, o que 

atrasará a chegada ao cliente é um atraso na hora de saída do camião do cais de expedição. 

Este tempo de entrega do produto ao cliente final é afetado pela otimização dos cais de carga e 

descarga e das suas operações. 

 

3.3.1 Cais de Carga e Descarga 

Os cais de carga e descarga representam o início e fim do manuseamento de produtos e são um 

dos locais mais movimentados num armazém (Gill, 2009). Para um bom funcionamento desta área, 

existem dois pontos principais a considerar: i) o projeto da área do cais e os ii) niveladores de cais. 

 

Projeto da área do cais 

 Para este projeto, é preciso ter em consideração as seguintes variáveis: 

• Configuração dos camiões: os cais podem receber todo o tipo de camiões, o que significa que 

é preciso reconhecer as características de todos os tipos de camiões que poderão parar nos cais. 

Neste caso, é importante considerar a altura da base do camião (Blue Giant, 2005). 

• Configuração tipográfica do cais: relacionada com a abordagem do camião ao cais, de modo a 

facilitar o posicionamento do veículo. O cais pode incluir uma rampa ou não em relação ao 

armazém. A situação ideal é ser ligeiramente inclinada para facilitar o posicionamento dos veículos 

(Blue Giant, 2005). 

• A área disponível para manobrar os veículos. O movimento de camiões e o comprimento destes 

são fatores chave a considerar (Blue Giant, 2005).  

• Posicionamento do cais: é selecionado conforme a configuração das portas dos cais e dos 

niveladores. Existem três tipos: cais de 90 graus onde a face do cais está alinhada com a parede 

externa do edifício; cais estendido que é usado quando é necessário um controlo da temperatura 

ou proteção do produto - neste caso o camião é estacionado dentro de uma área protegida; cais 

diagonal é usado quando há espaço de manobra limitado e são projetados de tal forma que os 

camiões possam sair na direção do ângulo do cais (Mulcahy, 2007). Na Figura 9 encontram-se 

exemplos dos tipos de cais. 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Tipos de cais: 90 graus, estendido e diagonal (da esquerda para a direita) (Adaptalift Hyster, consultado a 3.01.2017) 
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• Altura do cais: define qual o espaço existente entre a altura do cais e a do veículo. Diferenças 

de altura substanciais podem diminuir a eficácia global da operação (Blue Giant, 2005). 

• Portas de cais: quando uma porta de cais está aberta, permite a passagem e quando está 

fechada proporciona segurança e conservação de energia. Portas de dimensão inadequada 

podem criar problemas logísticos, uma eficiência reduzida e danos no produto. Para a sua escolha 

deve ser considerada a variedade de reboques que visitarão o cais e o modo de manuseamento 

dos produtos (Mulcahy, 2007). 

 

Niveladores de Cais 

Os niveladores são pontes fixas projetadas, que permitem o fluxo seguro e eficiente de produtos, 

dentro e fora do armazém. Como tal, os niveladores devem ser capazes de suportar cargas 

extremamente pesadas, atender a uma ampla gama de alturas de camiões e compensar aqueles que 

são inclinados. Segundo a Blue Giant (2005), existem dois tipos de niveladores: nivelador de cais 

mecânico e de cais hidráulico.  

Os niveladores de cais mecânico incorporam um mecanismo de retenção e são adequados para 

a maioria das aplicações. A manutenção frequente é essencial para manter um desempenho elevado. 

Um grande benefício associado a estes niveladores é a eliminação de conexões elétricas.  

Os niveladores de cais hidráulicos usam um sistema eletro-hidráulico. O investimento neste tipo 

de equipamento é bastante elevado, no entanto requer menos manutenção e oferece vários benefícios 

a longo prazo. Para cargas pesadas, com uso elevado e condições severas, estes são os niveladores 

mais adequados. Para o seu funcionamento utilizam-se botões de controlo. As suas principais 

características de segurança incluem: sistema automático que retoma automaticamente à posição de 

armazenamento (ao mesmo nível da superfície), possível paragem imediata em qualquer posição e 

proteção de bloqueio na base do cilindro hidráulico para quando o camião se movimenta. 

 

Do mesmo modo, é preciso também ter em conta na seleção dos niveladores, a sua largura, 

comprimento e capacidade para suportar carga. Uma escolha correta destas dimensões assegura 

vários benefícios como um aumento de segurança, uma maior longevidade do nivelador, uma redução 

de estragos de produto e níveis de eficiência constantes.  

Os niveladores podem ser armazenados numa posição vertical. Nas operações de carga e 

descarga, este tipo de nivelador desce a uma velocidade controlada e pousa no camião. Depois destas 

operações estarem concluídas, o operador ativa o botão de elevação e este volta à posição vertical. 

Deve-se incorporar um sistema de bloqueio para maior segurança quando armazenado (Mulcahy, 

2007). A opção de armazenar os niveladores nesta posição é muito usada em armazéns de produtos 

alimentares e bebidas, uma vez que permite manter um melhor controlo de temperatura, o local limpo 

e seguro. Para determinar as dimensões e capacidade deste tipo de nivelador é preciso ter em 

consideração as mesmas variáveis que um nivelador convencional. No entanto, é necessário incluir 

uma proteção contra danos resultantes do carregamento dos camiões (Blue Giant, 2005).    

O manuseamento de produtos até aos cais de carga e descarga pode ser feito de diferentes 

maneiras, conforme a estratégia e dimensão da empresa, e será abordado na próxima secção. 
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3.3.2 Manuseamento de Produtos  

 Os processos, equipamentos e estratégias de operações estão continuamente em mudança para 

dar resposta às necessidades do mercado. No entanto, uma parte do processo de manuseamento de 

produto tem-se mantido inalterável: os equipamentos de cais de carga e descarga. Para contornar este 

problema, as empresas começam a incorporar alguma automação nestes processos (Lewis, 2014). 

O modo de manuseamento de produtos depende da dimensão e estratégia da empresa e este terá 

impacto na sua eficiência e velocidade de entrega do produto. Os tempos necessários para o 

manuseamento de produtos estão divididos em tempo de: viagem, picking, local e o restante. O tempo 

de viagem é o necessário para o movimento entre os locais que o equipamento visita (onde os produtos 

que estão armazenados irão ser movimentados). O tempo de picking está associado à procura de 

paletes, à sua recolha, ao registo de atividade de picking, desde o transporte até à sua localização e à 

leitura da próxima localização a visitar. O tempo do local está relacionado com a entrega da palete no 

local de picking e ao registo de informação. O tempo restante inclui o tempo necessário para fechar a 

tarefa e obter uma nova (Burinskiene, 2015). A gestão destes tempos irá influenciar o tempo de carga 

e descarga e, consequentemente, a eficiência com que o produto chega ao consumidor final. 

 

Segundo Mulcahy (2007), existem diferentes modos para o manuseamento de produtos paras as 

operações de carga e descarga: sistema manual, mecânico ou automatizado.  

Com um conceito manual de descarga ou carga, um trabalhador carrega os produtos ou 

puxa/empurra um suporte de rodas com produtos entre o camião e o cais.  

Os equipamentos para carga ou descarga mecânica utilizam a gravidade, veículos elétricos ou 

movidos a combustível ou ainda superfícies transportadoras para mover caixas e paletes para os 

camiões. Os empilhadores e correias transportadoras são exemplos deste tipo de equipamento.  

Segundo Trebilcock (2011), nos sistemas de automação existem diversos equipamentos com o 

nome de Veículo Guiado Automaticamente (VGA). O VGA é um robot móvel controlado por 

computador, que não tem condutor, usado para movimentar materiais numa instalação.  

De seguida, será feita uma descrição mais detalhada de alguns destes tipos de equipamentos, 

que poderão vir a integrar a solução futura.  

 

Empilhadores 

Um empilhador é uma ferramenta importante quando utilizada corretamente, pois auxilia no 

movimento de paletes e outros materiais, o que elimina a necessidade de o fazer manualmente. A 

seleção do empilhador depende de várias características. Segundo Burinskiene (2015), é preciso ter 

em consideração o volume do fluxo de material, uma vez que um volume elevado requer a compra de 

uma maior quantidade de empilhadores. Adicionalmente é necessário ter em consideração os 

movimentos e a rota do empilhador, onde está incluída a distância percorrida por estes e as condições 

do piso. A regulação refere ainda que o empilhador deve ser verificado todos os dias em que é usado 

e, se usado continuamente, deve ser verificado no fim de cada turno. O preço de compra, os custos 

operacionais e custos de manutenção são fatores que também terão impacto na seleção do 

equipamento. 
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Conforme o tipo de negócio e as operações diárias da empresa, é possível serem utilizados 

diferentes tipos de empilhadores: os empilhadores elétricos contrabalançados que podem ter três ou 

quatro rodas de diferentes tamanhos e podem ser aplicados no interior ou exterior, como 

carga/descarga e para empilhamento. Estes suportam até duas toneladas de carga e podem ter dois 

ou quatro garfos. Quando têm quatro garfos, a produtividade do condutor de empilhador aumenta, pois 

serão manuseadas duas paletes de uma só vez. Estes tipos de empilhadores têm incorporado também 

um mastro, que permite a elevação dos garfos até sete metros de altura, sendo este tipo de 

funcionalidade muito útil na atividade de carga e descarga; os empilhadores retráteis, ideais para 

operações multitarefa, pois podem ir até uma elevação de 8,5 metros e têm uma grande visibilidade; 

os empilhadores de corredor muito estreito, que são utilizados para otimizar o espaço de 

armazenamento e que normalmente são escolhidos quando os corredores têm até três metros de 

largura. Este tipo de equipamento apresenta, no entanto, muitas restrições de utilização na carga e 

descarga, devido à limitação de movimentos que executa (Mulcahy, 2007). Na Figura 10, encontram-

se exemplos dos três tipos de empilhadores descritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como forma de automação, o sistema Radio Frequency Identification (RFID)4 pode ser aplicado 

nas operações dos empilhadores através: 

• do reconhecimento e da visibilidade dos produtos, sendo o sistema mais utilizado para a 

localização (isto é, reconhecimento e visibilidade de um objeto usando um ID exclusivo);  

• da substituição da recolha manual de dados para a recolha automática, pois o fluxo contínuo 

de informações pode ser criado apenas com aplicação automática;  

• da automação do processo, pois o sistema RFID tem potencial para melhorar a eficiência e 

precisão de muitos processos, ao automatizar o trabalho intensivo, permitindo, assim,  eliminar 

erros humanos.  

 

Com a aplicação deste sistema, existem várias atividades executadas pelos empilhadores na 

receção e expedição. Na receção, os empilhadores são usados para as descargas de paletes nos 

respetivos cais e se existir uma etiqueta nas portas, esta pode apoiar ao dar informação online sobre 

as paletes que chegaram e quais as quantidades. Na expedição, os empilhadores e o sistema de RFID 

                                                 
4 RFID é uma forma de comunicação sem fio pelo uso de ondas de rádio para identificar e localizar os produtos. 

Figura 10 - Empilhador elétrico contrabalançado, Empilhador retrátil e Empilhador de Correr Muito Estreito (da esquerda 
para a direita) (fonte: https://toyota-forklifts.com.pt/ - consultado a 24.09.17) 
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podem, também, ser utilizados para carregar paletes. Depois dos produtos colocados nos camiões, é 

dada informação para a saída destes (Burinskiene, 2015). 

 

Correias Transportadoras 

As correias transportadoras são tapetes móveis que são usados quando o produto tem que ser 

movimentado entre pontos específicos, num percurso fixo ou quando o volume o justifica. Existem 

diversos tipos de correias e para a sua escolha tem que se ter em consideração alguns itens como: 

dimensões, peso e volubilidade do produto, consumo de energia e condições do armazém. (Bond, 

2016). 

Na Figura 11, observam-se exemplos de correias transportadoras existentes num dos armazéns 

de PA da DLSI, um dos distribuidores da SCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veículos Guiados Automaticamente  

 Existem várias aplicações para este tipo de sistema, quer no movimento de matéria-prima, quer 

nas atividades de receção, picking e expedição. Os VGA usam navegação a laser, suportam grandes 

cargas e estão equipados com deteção a 360 graus de obstáculos, o que por si só é um fator importante 

para evitar acidentes (Trebilcock, 2011). 

Existe, também, uma linha de VGAs que é utilizada em atividades de descarga. Estes 

equipamentos recolhem as paletes dos veículos e colocam-nas no armazém para uso futuro, 

executando uma descarga precisa e eficiente. Estes podem, ainda, remover até duas paletes, através 

do uso de garfos como num empilhador. Adicionalmente, estes podem ser equipados com um sistema 

de deteção de 360 graus, fazendo com que haja um manuseamento seguro à volta dos veículos e 

pessoas. Todo o movimento do veículo é coordenado também por um controlador que interage com o 

suporte e software de controlo de armazenamento (Material Handling Product News, 2012). 

 

Para concluir, é importante referir que os sistemas de manuseamento de produtos têm implicações 

e riscos para a segurança dos trabalhadores e que o grande movimento nos cais conduz à necessidade 

de adotar determinados procedimentos.  

 

Figura 11- Correias transportadoras num armazém de PA do distribuidor LSLI 
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3.3.3 Segurança 

A execução de sistemas de reforço da segurança, ou sistemas de redução de riscos, é importante 

para a segurança operacional, onde os líderes são os principais responsáveis pela implementação 

destes sistemas. Além da tomada de decisões dos líderes na implementação destes sistemas, o seu 

comportamento de liderança em relação aos trabalhadores também irá influenciar o desempenho da 

segurança, uma vez que irá aumentar a consciência dos trabalhadores sobre esta problemática (de 

Koster et al., 2011). 

Os cais de carga e descarga são o centro da atividade num armazém, sendo um dos pontos mais 

perigosos, devido à combinação de riscos e volume de atividades que ocorrem nesta área normalmente 

confinada. Sabe-se que 25% dos acidentes relacionados com um armazém ocorreram na área dos 

cais, e que estes tendem a ser graves ou fatais (Thornley, 2012).  

Nos cais de carga e descarga, existem sempre movimentos de entrada e saída de encomendas 

dos camiões e estes são, em grande parte dos armazéns, feitos através de empilhadores. A utilização 

deste equipamento contribui para um maior risco de acidentes com os operadores. O uso  dos VGA 

poderá ser a solução para aumentar a segurança dos trabalhadores (Will, 2016).  

 

Potenciais riscos que podem ocorrer nestas zonas: 

• portão do cais aberto quando não há nenhum veiculo a carregar, o que poderá causar quedas;  

• falta de visibilidade dos camiões no cais;  

• movimento dos empilhadores, que muitas vezes também têm pouca visibilidade e que, 

consequentemente, causam acidentes; 

• superfícies molhadas e escorregadias e existência de rampas e inclinações;  

• tendência do reboque para se afastar do cais quando os empilhadores estão a entrar e sair, o 

que pode resultar na queda de empilhador entre o cais e o veículo. Os fatores que afetam o 

deslocamento do reboque incluem o peso e a velocidade do empilhador, a suavidade da 

suspensão do camião e o tipo de nivelador de cais usados. 

 

        Mitigar os riscos acima referidos passam por adotar medidas de segurança, que incluem o uso de 

equipamento de segurança existentes (coletes e capacetes), tomar especial atenção à circulação nos 

caminhos indicados e dar formação de uso de empilhadores (Manone, 2009).  

Para atenuar os riscos referidos, Blue Giant (2005), Gill (2009), Andel (2007), Swietlik (2016) e 

Prahler (2012) sugerem diversos equipamentos que podem ser utilizados e adquiridos e com base 

nestas referências, foi desenvolvida a Tabela 5, que apresenta um conjunto de equipamentos para 

diminuição de riscos, indicando as suas características e riscos que previnem. 
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Tabela 5- Equipamentos para mitigação dos riscos associado às cargas e descarga 

Equipamento O que previne Descrição 

Restrição para 

veículos 

Partida antecipada. 

Não existência de gap entre 

veículo e cais. 

Prende automaticamente o veículo assim que este 

chega aos cais. Podem ser colocadas nas rodas ou no 

protetor de impacto que existe na traseira do veículo. 

Barreiras 
Quedas de trabalhadores e de 

empilhadores. 

Colocadas nas portas dos cais. 

Colocadas verticalmente nos cais, normalmente têm 

uma altura pequena. 

Luzes para 

comunicação 

Acidentes entre empilhadores e 

camiões. 

Existência de um sinal que indica ao operador para 

carregar ou descarregar somente na luz verde. 

 

Niveladores 
Quedas de trabalhadores e 

empilhadores. 

Ao terem um sistema de fecho vertical, previnem 

eventuais quedas. 

Alarme de alerta 

Acidentes entre camiões e 

trabalhadores. 

Acidentes entre camiões e 

empilhadores. 

Dar alerta sempre que um veículo está a entrar no 

cais. 

 
 

3.4 Conclusões do capítulo 

No presente capítulo foi feita uma revisão bibliográfica com o objetivo de se reunir informação dos 

temas associados a este Dissertação e de se perceber os principais conceitos e processos que poderão 

ser aplicados na resolução do problema. 

Numa primeira fase, foi feito um enquadramento com a caracterização das cadeias de 

abastecimento e com a identificação das principais operações num armazém. Foi dado um maior foco 

às operações de receção e expedição, que irão ser o tema principal da Dissertação. De seguida, foi 

importante descrever as atividades que fazem parte destas operações, com a descrição dos 

equipamentos utilizados, o modo como se manuseia os produtos e ainda a identificação dos riscos 

associados a estas atividades.  

Conclui-se que o estudo e aplicação destes métodos é insuficiente, o que pode representar 

dificuldades na sua aplicação e análise crítica. Não existe nenhum estudo de como deve ser 

implementada e acompanhada a implementação de uma plataforma de cais de carga/descarga, daí 

esta Dissertação ser dedicada a uma sugestão de metodologia para acompanhar este processo. 
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4 Metodologia 

Neste capítulo é apresentada a metodologia para o problema em estudo – implementação de uma 

plataforma para cais de carga/descarga.  

O projeto tem como objetivo criar uma plataforma na zona de expedição, criando assim um novo 

formato de cais de carga. Para o manuseamento de produtos, serão colocadas correias transportadoras 

no armazém que virão até esta plataforma. O motorista do camião será o responsável por carregar as 

paletes para o interior do veículo. Este processo tem como pressuposto uma preparação prévia da 

mercadoria e a carga/descarga por detrás do veículo. 

 Uma vez que tem que se ter em consideração a alteração do modo de carga/descarga de um 

veículo, a metodologia apresentada baseia-se no estudo desta alteração e nos impactos que a mesma 

trará à operação do armazém e da distribuição da SCC.  

Ao longo deste capítulo serão abordadas as várias fases que têm como base a comparação da 

situação atual e a da situação futura. Na Figura 12 apresenta-se um esquema com as diferentes fases 

do desenvolvimento do projeto na SCC. 

 

 

 

Na primeira fase – Entrevistas Semiestruturadas – serão entrevistados o responsável pela área de 

Warehouse & Distribution e o Warehouse Manager. As entrevistas têm dois objetivos subjacentes: 

identificar os problemas existentes na operação de carga e descarga e o seu impacto na distribuição e 

entender quais os objetivos a longo prazo com a implementação da plataforma para cais de 

carga/descarga. Após as entrevistas e a identificação dos problemas atuais, será feito um Mapeamento 

e Caracterização da situação atual. Nesta fase, serão descritas as atividades e processos associados 

à carga e descarga de camiões nos armazéns de PA da SCC. Esta informação será recolhida através 

da observação de atividades nos armazéns de PA e pela cronometragem dos tempos de carga e/ou 

descarga. A terceira fase consistirá na Identificação dos Benefícios do projeto, a partir dos objetivos 

enunciados nas entrevistas sobre a Situação Futura. No estudo da situação futura, será ainda realizada, 

na quarta etapa, uma experiência do sistema real. Na quinta fase, serão estimadas as poupanças da 

Situação Atual 

Situação Futura Entrevistas 
Semiestruturadas

Figura 12- Metodologia da Dissertação 

Identificação 
dos 

Benefícios

Experiência 
do Sistema 
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plataforma de cais de carga/descarga, através da comparação dos dados recolhidos da situação atual 

e da situação futura. Por fim, os resultados serão apresentados e discutidos numa avaliação 

económica, evidenciando as principais diferenças entre as duas opções. 

 

 

4.1 Entrevistas Semiestruturadas 

Para iniciar o estudo da plataforma para cais de carga/descarga é necessário recolher informação 

sobre o que motivou a alteração da zona de carga/descarga no armazém 100 da fábrica de Vialonga e 

o que se espera alcançar a longo prazo com esta mudança.  Como tal, a primeira fase do projeto 

consiste em realizar entrevistas.  

As entrevistas permitem obter conhecimento através de uma troca de pontos de vista, entre duas 

ou mais pessoas, sobre diversos aspetos do tema em questão. Para além disso, as entrevistas são 

fundamentais na recolha de dados, uma vez que as ideias são exploradas e interpretadas por 

intervenientes específicos (Kajornboon, 2005). 

Existem diferentes tipos de entrevista, que dependem do objetivo da pesquisa e da abordagem 

pretendida. As entrevistas podem ser estruturadas, semiestruturadas ou não estruturadas. Nas 

entrevistas estruturadas existe uma estrutura bem definida, em que o entrevistador pergunta as 

mesmas questões da mesma forma aos entrevistados. No caso das entrevistas semiestruturadas existe 

alguma ordem predeterminada nas perguntas, mas existe flexibilidade no modo como as questões são 

dirigidas ao entrevistado. É possível explorar diferentes opiniões e perspetivas, que dependerá 

essencialmente da interação entre o entrevistador e o entrevistado (Flick, 2009). Por outro lado, a 

natureza das perguntas – abertas - e o registo mais informal, possibilitam um misto de informação 

qualitativa e quantitativa (Hague, 2006). Este tipo de entrevista é comum na fase de pesquisa, onde o 

público alvo consiste num entrevistado ou num grupo restrito de pessoas. As entrevistas não 

estruturadas são muito flexíveis, em que o entrevistador apenas tem um ou dois temas que pretende 

discutir. As perguntas são muitas vezes enquadradas com base na resposta do entrevistado (Flick, 

2009). 

 

No projeto serão utilizadas as entrevistas semiestruturadas, pois nesta primeira fase, pretende-se 

saber o motivo de alteração da situação atual e o que se espera da situação futura, sendo para isso 

entrevistados o responsável pela área de Warehouse & Distribution e o Warehouse Manager. 

Relativamente às questões colocadas a estes dois colaboradores, estas encontram-se na Tabela 6. As 

primeiras três perguntas dizem respeito às características existentes atualmente na atividade de carga 

e descarga e quais os seus pontos fortes e fracos. As perguntas 4, 5 e 6 referem-se à nova solução, 

aos benefícios futuros e aos resultados que se pretendem alcançar. 
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Tabela 6- Questões Colocadas aos Entrevistados 

 

A partir desta primeira fase será, não só possível realizar um mapeamento e caracterização da 

situação atual, como também identificar as oportunidades de melhoria.  

 

4.2 Mapeamento e Caracterização da Situação Atual 

O mapeamento de processos é utilizado para descrever, através de diagramas e texto, todos os 

passos importantes de um processo de negócio. É uma boa ferramenta de gestão que permite entender 

os processos correntes e que auxilia na eliminação ou simplificação das mudanças exigidas (Hunt, 

1996). Apesar de existirem diferentes abordagens para o mapeamento de um processo, é possível 

destacar pontos chave que se devem ter em conta. Segundo Jacka & Keller (2009) é necessário 

garantir um pleno entendimento sobre as etapas do processo e, também, perceber os conceitos 

subjacentes ao processo, incluindo os seus objetivos e riscos.  

O mapeamento de um processo pode ser feito através do desenvolvimento de um fluxograma, 

fundamental para a padronização e posterior entendimento do processo, pois é uma representação 

gráfica que traça o fluxo de informação, pessoas, equipamentos ou materiais. (Fiore & Schooler, 2004). 

No que diz respeito ao mapeamento do processo de cargas e descargas, pretende-se identificar 

cada etapa, as principais características de cada uma, assim como todos os recursos necessários. Esta 

identificação será realizada através da observação de atividades nos armazéns de PA e pelo contacto 

com diferentes colaboradores na empresa. Após a identificação de cada etapa, será possível 

representar num fluxograma todo o processo de carga e descarga da fábrica de Vialonga.  

 

Ao ser delineado o processo de carga e descarga, será possível identificar pontos críticos 

existentes na área receção e expedição de PA. Um ponto crítico, no contexto desta Dissertação, é 

caracterizado por uma ineficiência no processo, que impede um melhor fluxo deste. Uma operação 

ineficiente tem implicação na gestão de um negócio (Lao et al., 2012). Segundo Richards (2014), os 

pontos críticos, encontrados na área de expedição de um armazém, estão relacionados com o tempo 

de operação, com a distância percorrida no armazém para realizar o picking e ainda com a falta de 

automatização no processo de picking.  

Os pontos críticos apresentam, assim, um grau de importância elevado, sendo essenciais na 

avaliação da alteração do método de carga e descarga. Deste modo, na presente Dissertação, numa 

primeira fase, será realizada uma cronometragem dos tempos de carga e/ou descarga atuais.  

1 Quais são os pontos fortes e fracos do formato atual das cargas e descargas de produto acabado na Central 

de Cervejas? 

2 Que aspetos positivos e negativos tem este formato na operação de armazenamento e distribuição? 

3 Na sua opinião, que características da operação de carga e descarga devem ser alteradas? Porquê? 

4 Que critérios foram tidos em conta ao procurar esta nova solução e como é que esta foi determinada? 

5 Quais são os pontos fortes e fracos da nova solução? 

6 Quais são os resultados que se esperam alcançar? 
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Amostra para Recolha de Dados 

A análise a ser feita nos armazéns de PA, implica a recolha de tempos da operação de carga e 

descarga. Idealmente, a amostra a recolher deve representar a população de tempos que caracterizam 

a operação. Usa-se então a informação recolhida (amostra) para generalizar os resultados de uma 

população, dentro dos limites de erro aleatório definidos (Barlett et al., 2011). A população considera-

se, neste caso, o número de operações de carga e descarga que ocorrem durante um ano de operação, 

que no de 2016 foi de 16638. Considera-se um ano dada a sazonalidade da operação da SCC.  

Geralmente existem três critérios que devem ser especificados para determinar a dimensão da 

amostra (Godden, 2004): 

• nível de precisão (E): representa o erro da amostra. É o intervalo onde se estima que o 

verdadeiro valor da população esteja. Este valor está diretamente associado ao nível de 

confiança. 

• nível de confiança (Z): probabilidade de que a margem de erro contenha a proporção 

verdadeira. Quanto maior o nível de confiança, maior a probabilidade de que o intervalo 

contenha a proporção verdadeira. Se se calcular o valor de Z - valor crítico da distribuição 

normal - para um nível de confiança de 95%, o nível de precisão é de 5%; 

• grau de variabilidade (p): refere-se à distribuição de atributos numa população. Uma 

proporção de 50% representa a máxima variabilidade de uma população e, como tal, é 

normalmente utilizada para se obter um valor de amostra mais viável.  

 

 

Para uma população finita e conhecida, a amostra pode ser calculada a partir da fórmula 

apresentada nas expressões (1) e (2). Na expressão (1), n representa o número da amostra e N o 

número da população. 

 

𝑛 =
𝑁∗𝑋

𝑋+𝑁−1
                             (1) 

 
Onde,      

                                                                

          𝑋 =  
𝑍2∗𝑝∗(1−𝑝)

𝐸2                            (2) 

 
 
 

 Tempos de Permanência no Armazém 
 

O mapeamento e caracterização atual, no contexto deste projeto, passará pela análise da 

operação de carga e descarga. Nesta operação, o ponto crítico encontra-se nos tempos de 

permanência de cada camião no armazém. De modo a ser possível obter uma visão geral da situação 

atual, serão cronometrados estes tempos para uma amostra de camiões.  

Na cronometragem é observada diretamente a atividade em análise e os tempos de cumprimento 

da mesma são registados. A cronometragem é utilizada para determinar o tempo requerido, por um 

trabalhador, para realizar uma tarefa.  
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Antes de se iniciar é necessário selecionar e registar informação acerca do operador e da 

operação, verificar os procedimentos e registar as condições iniciais. Como condições inicias tem-se: 

nome do operador, localização do estudo, data, descrição da operação, equipamentos e acessórios. 

Esta informação pode ser essencial mais tarde para determinar se houve alguma alteração de método 

que imponha uma revisão do tempo médio registado. 

Para a realização de um estudo de tempos, são necessários equipamentos que garantam a sua 

contabilização e os registos necessários. Estes incluem: um cronómetro, uma máquina de filmar 

(opcional) e folhas de observação. Existem situações em que poderá ser necessário a utilização de 

outros equipamentos, dependendo do tipo de indústria e das condições da operação.  

Relativamente ao tipo de cronometragem, existem três métodos principais: a cronometragem 

contínua, em que o cronómetro inicia a contagem desde o início do primeiro elemento e só é parado 

quando a tarefa ou processo chega ao fim, registando-se a leitura do cronómetro, para assim 

determinar o tempo de realização de cada um e o tempo total do processo; a cronometragem com 

retorno a zero, em que o cronómetro inicia a contagem desde o início do primeiro elemento e no final 

de cada elemento realizado e após registo do tempo, coloca-se o cronómetro a zero. Neste caso, o 

cronómetro não contabiliza o tempo total do ciclo de trabalho; a cronometragem de leitura fixa, em que 

o cronómetro é constituído por dois ponteiros, sendo que os dois iniciam a contagem desde o início do 

primeiro elemento. No final de cada elemento, para-se um dos ponteiros, enquanto o outro avança. 

Neste tipo de método, aumenta-se a precisão sobre os tempos (Exertus, 2003). 

No estudo de tempos da atividade de carga e descarga será aplicado o método de cronometragem 

continua. Será iniciado o cronómetro no início da operação e só é parado quando esta termina. Em 

cada elemento da atividade (abertura de camião, carga/descarga e fecho do camião) regista-se a leitura 

do cronómetro  

 
Após ser feita a caracterização e o mapeamento da situação atual numa segunda fase, a terceira 

fase tem como objetivo avaliar a situação futura.  
 
 
 

4.3 Identificação dos Benefícios 

A partir das entrevistas semiestruturadas serão identificadas as perspetivas de melhoria. Segundo 

Barnes (1982), numa oportunidade de melhoria existem quatro objetivos:  

• eliminar trabalho desnecessário; 

• combinar operações ou elementos; 

• modificar a sequência das operações; 

• simplificar as operações principais. 

 

Uma oportunidade de melhoria traduz-se num benefício para uma empresa. Estes benefícios 

podem ser divididos em benefícios tangíveis e intangíveis. Os benefícios tangíveis são valores 

quanificáveis, como por exemplo o aumento de produtividade. Por outro lado, os benefícios intangíveis 
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são benefícios subjetivos, que não são facilmente quantificáveis, como por exemplo a melhoria do nível 

de serviço aos clientes (Venkatesh et al., 2013). 

 

Num projeto em que exista a aplicação de automação na área de expedição, existem alguns 

aspetos que irão obter melhorias (Zebra Technologies, 2015): 

• aumenta da produtividade: a mesma equipa consegue carregar mais rapidamente as 

encomendas, dando resposta a mais encomendas por dia; 

• melhora o atendimento ao cliente e a satisfação: os clientes recebem as encomendas a 

tempo, aumentando os níveis de retenção de seus clientes; 

•  aumenta o número de transportes: através de uma melhor gestão da expedição; 

• melhora a precisão do envio de encomendas: estas são sempre enviadas nas quantidades 

certas para o cliente certo; 

• elimina tempos de espera de motoristas nas instalações. 

 

Como tal, associada à alteração do método de carga/descarga poderão ser considerados os 

benefícios tangíveis relacionados com a Mão de Obra, Equipamentos, Tempos de Carga e Número de 

Expedições. Como benefícios intangíveis poderá existir uma melhoria no Nível de Serviço e na 

Segurança. 

 

 

 

Benefícios relacionados com a Mão de Obra 
 

A mão de obra pode ser classificada em mão de obra direta, indireta e administrativa. A mão de 

obra direta é constituída pelos trabalhadores que manuseiam diretamente os produtos, a indireta pelos 

trabalhadores responsáveis pela supervisão, e a mão de obra administrativa pelos trabalhadores 

responsáveis pelo serviço ao cliente, planeamento de cargas e descargas e pela introdução de 

informação no sistema, entre outros.   

Uma melhoria na área de expedição implica o aumento de produtividade por parte dos 

trabalhadores. Quanto à mão de obra direta existe uma redução do tempo gasto nas atividades, 

contribuindo, assim, para uma maior eficiência das operações. A redução de mão de obra pode ir até 

20% em alterações e melhorias de processo no armazém. Na mão de obra indireta, com as operações 

a funcionarem mais facilmente, possibilita-se aos supervisores uma gestão mais proativa. No que toca 

à mão de obra administrativa, são esperadas melhorias no planeamento da expedição, na gestão de 

pedidos, gestão de inventário e no serviço ao cliente, resultante de melhorias na gestão de armazéns 

(High Jump, 2016). 
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Benefícios relacionados com os Equipamentos 

A alteração do método de carga e descarga poderá ter como resultado a redução do número de 

colaboradores, o que terá como consequência uma redução do equipamento utilizado. 

Neste caso, as melhorias na utilização de equipamentos podem existir se o equipamento for 

alugado. O que significa que o capital que já não é utilizado, pode ser investido em outras 

oportunidades. Se o equipamento pertencer à empresa, existirá apenas uma única poupança na venda 

do equipamento. Adicionalmente, tem-se em consideração as potenciais economias de reduzir os 

custos gerais de manutenção do equipamento, uma vez que se tem menos equipamentos disponíveis. 

Menos equipamentos e menos manutenção poderão conduzir a uma melhoria do espaço na zona de 

armazenamento dos equipamentos (High Jump, 2016).  

 

 

Benefícios relacionados com o Tempo de Carga 

O tempo de saída dos veículos dos armazéns de PA tem uma influência substancial na eficiência 

da operação. Quanto mais rápida é processada esta saída, mais eficiente é a operação. Isto significa 

que a existência de filas de espera de veículos para serem carregados, implica tempo perdido e 

produtividade baixa. Adicionalmente, uma boa sequência de carregamentos é essencial, uma vez que 

os clientes querem os veículos organizados e seguros para descarregar. A capacidade de carregar 

com rapidez e precisão é uma competência básica para qualquer operação de armazém. 

Conclui-se que a atividade de carga e descarga é mais eficiente quando o produto está 

previamente pronto e quando esta é, em parte, realizada pelos condutores do camião. Assim poderão 

ser evitados os atrasos relacionados com a falta de mão de obra disponível. Nestas condições de carga 

e descarga, o tempo estimado da operação varia entre 35 a 45 minutos (Cefic & Ecta, 2009).  

 

 

Benefícios relacionados com o Número de Expedições 

Aliada a uma redução do tempo de carga por camião, existe sempre um aumento do número de 

expedições. Se existir mais tempo disponível ao fim de 24 horas de operação, isto significa que será 

possível carregar mais viaturas. Estima-se que quando o tempo de permanência de um motorista num 

armazém reduz de quatro horas para uma hora, o número de expedições duplica num ano (Cefic & 

Ecta, 2009). Como consequência, obtém-se uma eficiência total do sistema, com otimização de 

recursos e com um aumento do tempo produtivo do veículo (ECR Europe, 2009).  

 

 

Benefícios relacionados com o Nível de Serviço 

O objetivo comum a todas as empresas é ter um nível de serviço elevado. O sucesso na área de 

logística tem como base o resultado da qualidade dos serviços oferecidos. Esta qualidade deve estar 

presente em atividades como a disponibilidade de stock, transporte, picking ou desempenho 

operacional. Deste modo, os aspetos mais comuns a mensurar para determinar o nível de serviço são 

ao nível de: processamento de pedidos, precisão na documentação dos pedidos, transporte, 

disponibilidade de produtos e produtos danificados (Vieira, 2009).  
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Benefícios relacionados com a Segurança 

O tipo de equipamento utilizado nos armazéns de receção e expedição tem grande impacto na 

segurança de um armazém. O uso de sistemas mecânicos (por exemplo, empilhadores) ocupa um 

espaço muito maior e com mais riscos do que um sistema automático. Isto significa que, alterando o 

tipo de equipamento utilizado, existe uma potencial melhoria na segurança do trabalho e na proteção 

pessoal. Encontrar soluções para reduzir a mão de obra não só conduz a benefícios monetários, mas 

também à diminuição de potenciais acidentes. 

 

Após a definição dos benefícios, será possível prever e planear quais serão os pontos a sofrer 

alterações com a introdução da nova plataforma. Posteriormente, serão realizados testes de validação 

desses benefícios onde se procurará replicar a futura adoção da plataforma.  

 

 

4.4 Experiência do Sistema Real 

Um sistema real, à medida que evolui com o tempo, consegue ser analisado com o auxílio de um 

modelo de simulação. Um sistema é definido como sendo a coleção de entidades (pessoas ou 

máquinas) que agem e interagem em conjunto de forma a realizarem uma determinada tarefa.  

É possível identificar vários procedimentos para o estudo de sistemas. O primeiro caso é relativo 

à realização de uma experiência do sistema real, o segundo caso é o desenvolvimento de um modelo 

de simulação que replique o seu comportamento (Law, 2007).  

A realização de um modelo de simulação antes da implementação é muito importante, pois permite 

a aceleração do funcionamento do sistema no tempo e permite poupança de recursos económicos 

(Lobão & Porto, 1999). No entanto, no caso em questão, vai ser aplicado um sistema real devido às 

especificidades técnicas do projeto. Não irão existir custos adicionais com esta experiência, uma vez 

que já existe uma pequena área num dos armazéns de PA onde se pode efetuar esta experiência.  

Tal como tem sido referido ao longo da Dissertação, será testada, em contexto real, a carga por 

detrás do veículo. Os testes decorrerão numa plataforma existente junto ao armazém 100 da empresa. 

Esta plataforma tem dois niveladores e acesso ao armazém através de um portão. 

Na carga por detrás, algumas atividades, que foram descritas no Capítulo 2, deixarão de ser 

realizadas, tais como: abertura e fecho das lonas, amarração da carga e manuseamento de produtos 

com empilhadores. 

De acordo com Kelton et al. (2007), o maior número de testes da execução do sistema levará a 

resultados mais precisos para o modelo de simulação e, portanto, tal é preferido na prática. Deste 

modo, existem diversos aspetos que irão variar ao longo dos testes, tais como: 

• tipo de equipamento para manuseamento dos produtos; 

• tipo de carga (com apenas um SKU ou com mais do que um SKU); 

• colaborador que irá carregar; 

• turno de trabalho. 
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Contudo, nem todos as características previstas do sistema real poderão ser testadas devido à 

infraestrutura existente e ao decorrer das operações diárias do armazém. De modo a evitar estes 

constrangimentos nas operações, existem os seguintes pressupostos a considerar: 

• só serão alocados à plataforma camiões vazios (sem vasilhame), o que significa que 

apenas será feita a experiência para a atividade de carregamento; 

• só serão carregados camiões que levem produto do armazém 100, visto que a plataforma 

se encontra junto a este e facilitará a preparação prévia do produto.  

 

Consequentemente, com a simplificação dos testes a serem realizados, têm que ser efetuadas 

alterações no fluxograma das atividades de carga e descarga. Na Figura 13, encontra-se representado 

o fluxograma que irá ser utilizado na experiência do sistema real. Existirá, antes da chegada do camião 

às instalações de Vialonga, uma preparação prévia da carga. Neste sentido, o picking será realizado 

antes da chegada do camião e o PA é colocado junto à plataforma, de modo a poder ser carregado 

assim que o veículo chega aos cais de carga e descarga em Vialonga. Quando o camião chega, 

continuará a existir um registo de entrada no WMS e este será alocado à plataforma. Na plataforma, 

procede-se à abertura do camião por detrás e ao carregamento do produto. Quando esta operação 

termina, procede-se ao fecho do camião, ao fecho desta em WMS e à saída do camião das instalações.  

 

 

A partir dos testes será possível tirar conclusões acerca do novo método de carga e descarga. 

Serão avaliados diferentes aspetos: o fluxo do processo futuro, os diferentes processos que poderão 

variar e os tempos de carga. Nos tempos de carga, será aplicado o método de cronometragem descrito 

na secção 4.2. 

 

Figura 13- Fluxograma de Experiência do Sistema Real 

Início 

Fim 

Atividade 

Decisão 

Dados/Informação 

Legenda: 
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Após análise das duas situações, será possível passar para a terceira fase da Metodologia. Nesta 

fase, serão estimados os benefícios e poupanças associados a este projeto, com o intuito de fazer uma 

comparação entre as duas situações.  

 

 

4.5 Estimativa de Benefícios e Poupanças 

Na análise da situação atual e prevista, serão estimados os benefícios e poupanças da instalação 

da plataforma. Além de disso, será também calculado o dimensionamento do número de cais de 

carga/descarga necessários. Estes dois pontos serão fundamentais para depois ser possível proceder 

à última fase – Avaliação Económica da situação futura.   

 

4.5.1 Estimativa das Poupanças 

A avaliação de cada benefício irá depender de como cada um é classificado. Sendo que os 

benefícios intangíveis devem ser avaliados de forma descritiva e os benefícios tangíveis devem ser 

avaliados de forma quantitativa. Estes últimos serão estimados tanto com e sem alteração da operação 

de carga no armazém, de modo a se poder obter um valor de poupança. Como benefícios tangíveis 

destaca-se a Mão de Obra, os Equipamentos e o Número de Expedições.  

Os benefícios estimados não serão apresentados em valor absoluto, no sentido de preservar a 

confidencialidade dos dados facultados pela SCC.   

 

 

Mão de Obra 

O Custo de Mão Obra é calculado através número de horas de trabalho e o custo de cada 

trabalhador por hora. O cálculo deste custo está representado na expressão (3).  

 

         𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀ã𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 (€) = 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 (𝐻)×  𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟 (
€

𝐻
)         (3) 

 

A poupança será considerada tendo em conta a variação do custo de mão de obra na situação 

futura e atual. É importante referir que os dados utilizados têm de estar em concordância temporal. Por 

exemplo, se o número de trabalhadores usados for mensal, então o custo por trabalhador tem que ser 

mensal (Faria, 1987). 

 

 

Equipamentos 

Quando existe uma redução do número de colaboradores, isto resulta numa diminuição do número 

de equipamentos utilizados, o que significa que existe uma anulação na aquisição ou aluguer de 

equipamentos. O custo de equipamento é estimado de acordo com o número de equipamentos e com 

o seu custo de aluguer ou compra (ver expressão 4). Caso ocorra a compra do equipamento, existirá 

associada uma amortização.  
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𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(€) = 𝑁º 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑢𝑔𝑢𝑒𝑟/𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (
€

#
)  (4) 

 

A poupança estará associada à redução do número de equipamentos e será estimada de acordo 

com a redução do número de equipamentos e com o custo de aluguer ou revenda por equipamento. 

Mais uma vez terá de haver concordância temporal nos temos utilizados.  

 

 

Tempos de Permanência no Armazém e Número de Expedições 

Quanto aos tempos de permanência no armazém, será feita uma cronometragem do sistema atual 

e da experiência do sistema real, como explicado anteriormente. Os possíveis ganhos em termos de 

tempo, poderão ser traduzidos num aumento do número de expedições por dia.  

O aumento de número de expedições está demonstrado na expressão (5).Este é calculado através 

do tempo que é poupado em cada operação com cais de carga/descarga e multiplicando pelo número 

de expedições diária, que traduzirá o valor de tempo poupado por dia, ao serem consideradas todas as 

expedições de camiões. Dividindo este último valor pelo tempo total da operação de carga e descarga, 

obtém-se o resultado de expedições adicionais que poderão ser feitas num dia.  

 

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖çõ𝑒𝑠 𝐴𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠(#) =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑜𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜(𝑚𝑖𝑛) × 𝑁º𝐸𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖çõ𝑒𝑠 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎𝑠(#)

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜(𝑚𝑖𝑛)
              (5) 

             

O custo de transporte é calculado através dos custos de diário de transporte relativamente ao 

número de cargas diárias, podendo, assim, saber-se o custo anual. Esta equação encontra-se 

representada na expressão (6).  

   

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 (€) = ∑ 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 (€)×𝑁º 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎𝑠                 (6) 

 

O aumento do número de expedições poderá traduzir-se numa redução de custos, uma vez que 

para um maior número de cargas, os custos diários de transporte mantêm-se. Comparando os custos 

para cada uma das situações, com o número atual de cargas diárias e com o número de cargas previsto, 

obtém-se o valor da poupança.  

 

 

Nível de Serviço 

O nível de serviço poderá ser considerado um benefício intangível, dada a sua dificuldade em ser 

quantificado. Contudo, tal como referido na secção 4.3, poderá vir a ser mensurado segundo diferentes 

níveis.  

A mensuração segundo o processamento de pedidos pode ter como base o tempo mínimo, médio 

e máximo do processamento do pedido e a percentagem de pedidos processados nos prazos 

estabelecidos (Vieira, 2009). É possível ainda comparar o percurso real de uma encomenda e o 

percurso teórico. Neste caso, um dos indicadores utilizados é o OT (On-Time). Este indicador, ajustado 
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às expedições, analisa os veículos que foram expedidos dentro dos prazos estipulados, tendo em conta 

o total de veículos expedidos nesse período (Christopher, 1998). Na expressão (7) é apresentado o 

indicador OT.  

                                                             

  𝑂𝑇 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
×100                (7) 

          

Relativamente à precisão na documentação dos pedidos, o nível de serviço pode ser calculado 

através da percentagem de documentos dos pedidos contendo erros. No que toca ao transporte, poderá 

ser através da percentagem de entregas no prazo e de percentagens de pedidos entregues na data 

estabelecida pelo cliente. Por fim, no que diz respeito à disponibilidade de produtos, poderá obter-se 

um valor para o nível de serviço através da percentagem de produto em falta em inventário e da 

percentagem de pedidos atendidos completamente (Vieira, 2009).   

Este benefício não será estimado como poupança. Será apenas apresentado como indicador, em 

que é possível avaliar o nível de serviço prestado pela empresa.  

 

 

Segurança 

A segurança existente nos armazéns da empresa é um benefício intangível, que não será possível 

ser quantificada. A avaliação entre uma situação atual e futura terá que ter em conta os riscos de 

segurança existentes e que poderão ser reduzidos. Será caracterizada em termos de atividades que 

deixarão de existir, em que seja possível evitar acidentes na área de receção e expedição do armazém. 

Poderão também ser sugeridos equipamentos ou procedimentos para a mitigação de riscos de 

segurança ainda existentes.  

 

 

4.5.2 Dimensionamento do Cais de Carga/Descarga 

Os cais de carga e descarga representam o início e fim do ciclo de manuseamento de materiais. 

Estas são uma das zonas com maior movimento num armazém. Um planeamento cuidado desta área 

é fundamental para o fluxo de operações. Um dos problemas prende-se pelo dimensionamento dos 

cais (Gill, 2008). Para este dimensionamento, o cais de carga deve ser capaz de responder à totalidade 

de cargas durante a época de maior movimento, o que significa que será considerado o número de 

cargas por dia do mês com maior movimento. Adicionalmente, deve ser tida em consideração uma 

média de tempo de carga/descarga (Blue Giant, 2005). 

O dimensionamento de número de lugares da plataforma pode ser calculado conforme o que se 

observa na expressão (8). Esta equação considera ainda um fator de segurança de 1,5 a 2, que é 

utilizado para ter em conta variabilidades imprevistas, como ruturas de entrega ou mão de obra (Gross 

& Associates, 2005). 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 =  
𝑁º 𝑐𝑎𝑚𝑖õ𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟/𝑑𝑖𝑎  𝑛𝑜 𝑝𝑖𝑐𝑜∗𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎/𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  (min)∗ 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟  𝑆𝑒𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎

𝑁º 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝐷𝑖á𝑟𝑖𝑎𝑠
               (8) 



40 

 

4.6 Avaliação Económica 

Por fim, a última fase da Dissertação será a avaliação económica. Esta fase prende-se por 

determinar os fluxos financeiros gerados pelo projeto, no sentido de o avaliar e concluir sobre a sua 

rendibilidade e viabilidade. 

Uma avaliação económica consiste num método para avaliar o impacto económico de um projeto 

de investimento (Ward et al., 1991). Este tipo de análise traduz-se num procedimento para a avaliação 

de decisões, permitindo estudar a viabilidade de projetos e avaliar os seus impactos com base na 

comparação dos custos e dos benefícios, num determinado horizonte temporal. O objetivo é identificar 

e atribuir um valor monetário a todos os impactos possíveis, a fim de determinar os custos e benefícios 

de uma atividade ou projeto. Através dos resultados obtidos (benefícios tangíveis), tiram-se conclusões 

sobre se o projeto é desejável (Mishan, 1994). 

Para esta comparação podem ser usadas várias ferramentas. Uma vez que os valores 

apresentados na Dissertação não poderão estar em valor absoluto, será utlizado o Payback Period. 

Aliado a este estudo de viabilidade, será feita uma análise de sensibilidade aos benefícios tangíveis e 

a partir dos resultados obtidos, serão realçadas as principais diferenças da situação atual e da situação 

futura.  

 

4.6.1 Análise de Sensibilidade 

A análise de sensibilidade tem como objetivo identificar como um resultado irá variar caso os 

resultados financeiros previstos não sejam alcançados, ou uma hipótese subjacente seja alterada. Este 

tipo de análise permite avaliar a segurança associada a projetos específicos e os pressupostos que 

conduziram à justificação. Após a implementação do sistema, é importante a empresa ir fazendo uma 

comparação entre as poupanças e custos previstos e a situação atual, fazendo esta análise 

regularmente (High Jump, 2016). 

Na presente Dissertação, serão apresentados três cenários diferentes, com o principal objetivo de 

se poder tirar conclusões acerca dos benefícios esperados com a implementação de uma plataforma 

para cais de carga/descarga.  

 

4.6.2 Justificação Económica 

Depois de ser realizada a análise de sensibilidade aos benefícios esperados na introdução da 

plataforma de cais de carga/descarga, o passo seguinte é o estudo de viabilidade do projeto. Nesta 

última fase, será determinado se a solução é economicamente vantajosa. 

O Payback Period será a ferramenta utilizada para a determinação de vantagens do projeto. Esta 

ferramenta determina o período de retorno do investimento realizado, isto é, reflete quanto tempo é 

necessário para que as poupanças cubram na totalidade o investimento realizado (Brealey & Myers, 

1998). Na expressão (9) encontra-se representado o cálculo deste indicador. 
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𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 (𝐴𝑛𝑜𝑠) =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (€)

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑀é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎 (€)
                               (9) 

 
 

De um modo geral, este pode ser comparado com o período de tempo de recuperação do projeto 

considerado aceitável pela empresa, devendo ser rejeitados os projetos cujo valor se revele superior. 

Quando não existe um valor determinado, aceitam-se os projetos cujo Payback Period seja inferior ao 

período de vida útil do projeto (Brealey & Myers, 1998). 

 

4.7 Conclusões 

O desenvolvimento de um projeto com elevada componente técnica, apresentará sempre algumas 

limitações em termos da metodologia aplicada. Na presente Dissertação, é necessário realçar 

novamente que não existe nenhum estudo encontrado sobre a implementação de cais de 

carga/descarga num armazém. Deste modo, não existem metodologias aplicadas a projetos com estas 

características.  

A metodologia apresentada baseia-se em cinco fases de análise realizadas no estágio na SCC. 

Esta foi estruturada para ir ao encontro das necessidades da empresa, tendo como base o cálculo do 

Payback Period para se determinar o tempo de retorno do investimento. A partir desta última fase – 

Avaliação Económica – será possível chegar a conclusões sobre a melhor solução para a atividade de 

carga e descarga na fábrica de Vialonga.  
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5 Implementação e Análise de Resultados 

Este capítulo é dedicado à aplicação da metodologia proposta no Capítulo 4.  O objetivo é serem 

recolhidos e analisados os dados para o estudo da plataforma para cais de carga e descarga.  

Inicialmente, descrevem-se os principais resultados das entrevistas feitas aos responsáveis pelos 

armazéns e distribuição. A partir desta discussão, é realizada uma análise dos tempos de permanência 

no armazém de expedição da empresa, onde foram encontrados pontos críticos. Após esta análise, 

faz-se uma experiência do sistema real, com análise de tempos de cargas e observações do novo 

sistema. Por fim, estimam-se os benefícios, que foram evidenciados nas entrevistas, e é feita uma 

avaliação económica do projeto onde se tiram as principais conclusões. 

 

5.1 Entrevistas Semiestruturadas 

As entrevistas semiestruturadas realizadas tinham como objetivo entender o motivo de alteração 

da situação atual e o que se pretende alcançar na situação futura. Como tal, foram entrevistados o 

responsável pela área de Warehouse & Distribution e o Warehouse Manager a 6 de Abril de 2017.  

São apresentadas de seguida as respostas dos entrevistados a cada uma das perguntas da 

Tabela 6.  

 

 

 

 

• Warehouse & Distribution Manager  

Pontos fortes - Rapidez da carga em encomendas com apenas um SKU.  

Pontos fracos - Necessidade de abrir lonas e de amarrar o produto. Riscos de segurança 

entre motorista e empilhador, uma vez que o motorista vai acompanhando a atividade de 

carga. 

• Warehouse Manager 

Pontos Fortes – Não fora evidenciados pontos fortes. 

Pontos Fracos - Distância que o condutor de empilhador percorre no armazém para fazer 

o picking e carregar o carro. Riscos de segurança entre motorista e condutor de 

empilhador. 

 

 

 

• Warehouse & Distribution Manager  

Positivos - Clientes terem no canal moderno cais de carga/descarga e, com o tipo de 

veículos que são utilizados atualmente, é possível agilizar tanto a carga por detrás como 

na lateral. 

Negativos - Limitação de encontrar veículos para a carga lateral, existindo pouca 

flexibilidade. O cliente poderá ainda não ter condições adequadas para parquear, caso 

Pergunta 1: Quais são os pontos fortes e fracos do formato atual das cargas e descargas de PA na SCC? 

Pergunta 2: Que aspetos positivos e negativos tem este formato na operação de armazenamento e distribuição? 
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exista um declive torna-se perigoso descarregar lateralmente, correndo o risco da 

mercadoria poder cair.  

• Warehouse Manager 

Positivos – Não foram evidenciados aspetos positivos.  

Negativos – Dificuldade em cumprir tempos de carga e horário da programação no mapa 

de cargas. Quando existe um constrangimento nas cargas, afeta o tempo de entrega do 

produto aos clientes. 

 

 

 

 

• Warehouse & Distribution Manager 

O método de carga atual. Será criada uma plataforma para zona de carga, simulando cais 

de carga e descarga. Da plataforma seguirão para o armazém tapetes rolantes onde as 

paletes são colocadas e virão ter a esta plataforma. O motorista do camião carrega as 

paletes para o interior do camião.  

• Warehouse Manager 

Pretende-se criar nas pistas uma plataforma de cais de carga, com a carga a ser 

previamente preparada e com o motorista a introduzir as paletes no camião.  

 

 

 

 

• Warehouse & Distribution Manager 

O principal critério foi a segurança, de modo a se poder diminuir os riscos existentes e a 

não se ter empilhadores e colaboradores a trabalharem lado a lado. Existirá também um 

aumento de espaço para camiões, o que permitirá aumentar a capacidade de carga 

substancialmente.  

• Warehouse Manager 

Solução encontrada pela SCC depois de ter sido analisada a situação atual com pistas 

carga/descarga. A principal razão foi existir uma carga mais automatizada e um aumento 

de produtividade. 

 

 

 

 

• Warehouse & Distribution Manager 

Pontos Fortes - Segurança. Flexibilidade de tipo de camiões disponíveis para realizar 

cargas na época alta. Aumento da produtividade do armazém. Tempo de carga 

melhorado, número de empilhadores necessários diminui.  

Pergunta 3: Que características da operação de carga e descarga devem ser alteradas? Porquê? 
 

Pergunta 4: Que critérios foram tidos em conta ao procurar esta nova solução e como é que esta foi encontrada? 

Pergunta 5: Quais são os pontos fortes e fracos da nova solução? 
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Ponto Fracos – Não foram evidenciados pontos fracos. 

 

• Warehouse Manager 

Pontos Fortes - Ganhos na diminuição de custo de mão de obra. Diminuição no tempo de 

carga e diminuição significativa nos riscos, com um aumento de segurança. 

Pontos Fracos – Não foram evidenciados pontos fracos.  

 

 

 

• Warehouse & Distribution Manager 

Diminuição de choques e acidentes zero. Melhor nível de serviço ao cliente. 

• Warehouse Manager 

Diminuição do tempo de carga e descarga. Ganho de produtividade no armazém porque 

com menos pessoas far-se-á mais.  

 

Após a realização das entrevistas destacam-se como pontos críticos da situação atual, a eficiência 

da atividade de carga e descarga, assim como os riscos de segurança existentes na circulação de 

empilhadores e colaboradores na mesma área. Por outro lado, foi possível validar os benefícios que 

são esperados com a implementação da plataforma. Estes serão utilizados para a comparação da 

situação atual e futura. 

 

Adicionalmente, nesta fase inicial, foi apresentado o desenho do projeto da plataforma para cais 

de carga/descarga. No total está previsto serem criados 14 cais, um para cada pista e portão existentes 

atualmente no armazém 100 da empresa. Na Figura 14 observa-se esta estrutura a ser implementada, 

onde está representado o camião parqueado junto à plataforma, abrindo a parte detrás do veículo. O 

empilhador coloca, previamente, as paletes na correia transportadora, que virão até à plataforma. Na 

plataforma, tal como é apresentado na figura, o motorista carrega as paletes para o interior do veículo 

com um sistema mecânico ou manual. É possível ainda observar a vista frontal, onde a cada cais tem 

associado um portão automático, criando um ponto de ligação ao armazém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14- Planta do Projeto da Plataforma para cais de carga/descarga (fonte: confidencial) 

Pergunta 6: Quais os resultados que se esperam alcançar? 
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As entrevistas realizadas serão o ponto de partida para a análise de resultados. Esta primeira fase 

da Metodologia tem um destaque importante, uma vez que permitirá avançar para o estudo das duas 

situações, tanto ao nível dos problemas encontrados como ao nível das metas estabelecidas.  

 

5.2 Mapeamento e Caracterização da Situação Atual 

O Mapeamento e Caracterização da Situação Atual têm como base a validação do processo atual 

de carga e descarga. O fluxo de todo este processo foi apresentado na Figura 6, onde se descrevem 

todas as atividades desde que um camião chega até que sai das instalações da fábrica de Vialonga. 

No Capítulo 2 – Caso de Estudo – foram ainda apresentados a estrutura e os procedimentos da 

empresa, de modo a ser contextualizada a operação de carga e descarga de camiões. Esta recolha de 

informação representa a primeira etapa do estudo da situação atual.    

Aliada à caracterização do processo, surgem ineficiências que impedem um melhor fluxo deste. 

Neste caso, os principais pontos críticos encontrados estão relacionados com o tempo de permanência 

dos camiões na área de expedição e com a falta de automatização das atividades realizadas. Estes 

pontos críticos foram observados nas operações diárias do armazém e evidenciados nas entrevistas 

realizadas.  

Foram apresentados anteriormente, no capítulo 2, tempos de permanência no armazém para um 

dia, com o intuito de se evidenciar as ineficiências descritas. Contudo, nesta fase de análise de 

resultados, surge a necessidade de recolher uma amostra maior destes tempos, sendo o seu registo o 

ponto com maior destaque nesta secção. 

 
 

Amostra 
De modo a ser possível recolher dados sobre todo o processo, tem que existir uma amostra que 

represente toda a população. Neste caso, é calculada a amostra de camiões que serão avaliados, para 

representarem o total de 16638 camiões do ano de 2016.  

Aplicando as expressões (1) e (2), consideraram-se os seguintes valores para o cálculo do 

tamanho da amostra. 

• nível de precisão (E) de 5%; 

• assumindo um nível de confiança de 95%, tem-se um valor crítico da distribuição normal 

(Z) de 1,96; 

• grau de variabilidade (p) de 50%; 

• número da população (N) de 16638 camiões no ano de 2016.  

 

Nas expressões (10) e (11), chegou-se ao valor da amostra de 375 camiões. O que significa que 

para a população de 16638 camiões, que passaram ao longo do ano de 2016 em Vialonga, a amostra 

a recolher é de 375 camiões.  
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 𝑋 =  
1,962∗0,50(1−0,50)

0,052 = 384,16                                            (10) 

         𝑛 =
16638∗384,16

384,16+16638−1
= 375,5 ≈ 375 𝐶𝑎𝑚𝑖õ𝑒𝑠                     (11) 

 

Contudo, e visto que esta estimativa é importante para a análise de tempos de carga, considera-

se este valor elevado para a aplicação neste projeto. Caso se recolhesse informação de cerca de 5 

camiões por dia, seriam necessários 75 dias úteis para a recolha total da amostra e tal não seria viável 

durante o período de estágio decorrido. No total foram realizadas 55 medições no armazém 100 da 

SCC. 

 

 

Cronometragem de Tempos 

Como caracterização da situação atual é realizada a cronometragem de tempos de permanência 

dos veículos no armazém. No primeiro passo passou por serem registadas as condições iniciais: data, 

local de estudo (armazém), matrícula do camião, tipo de operação (carga, descarga ou descarga e 

carga) e número de equipamentos utilizado para o manuseamento de produtos (número de 

empilhadores).  Utilizou-se ainda um cronómetro e uma folha de observação para registo dos tempos.  

 Como referido no Capítulo 2, a permanência no armazém inclui o tempo para abrir as lonas do 

camião, tempo da operação e tempo para fechar as lonas e amarrar o produto. Uma vez que se 

observou todo o processo, foram também recolhidos os tempos de descarga. Foi ainda feito o registo 

do número de empilhadores que executavam a operação. A operação foi executada por um ou dois 

empilhadores. Serão apresentados de seguida estes tempos, fazendo uma separação nos resultados 

conforme o número de empilhadores utilizados. Contudo, foi destacado pela SCC que normalmente a 

operação é executada por apenas um empilhador, exceto nas épocas de muto movimento. Do total dos 

55 camiões observados, apenas 16 foram carregados com dois empilhadores.   

No armazém 100 da empresa, foram observados: 23 camiões que apenas carregaram, 19 camiões 

que apenas descarregaram e 13 camiões que descarregaram e carregaram produto. O período de 

observação foi entre 17 de Janeiro de 2017 e 21 de Fevereiro de 2017. No Anexo 2, são ainda 

apresentadas todas as leituras das atividades no armazém 100 da fábrica de Vialonga.  

 

Na Tabela 7 são apresentados as médias e desvios padrão (DP) para cada uma das atividades 

com a utilização de um empilhador. Relativamente à atividade de carga, observou-se uma média de 

tempo para abrir de 4 min com um desvio padrão de 1 min. O tempo carga é de 38 min com um desvio 

padrão de 13 min. O tempo médio para fechar é de 9 min com um desvio padrão de 4 min. No que toca 

à operação de descarga, o tempo médio para abrir é de 7min, superior ao de carga, uma vez que se 

desamarra o produto. O tempo médio de operação é de 30 min com um desvio padrão de 14 min. O 

tempo médio para fechar é de 4 min, inferior ao de carga uma vez que apenas se fecham as lonas, e 

apresenta um desvio padrão de 3 min. Por último, nesta Tabela são apresentados os tempos de 

descarga e carga, onde se contabilizaram os tempos em conjunto. A média de tempo para abrir é de 6 

min com um desvio padrão de 4 min. Já o tempo de operação é de 28 min com um desvio padrão de 

11 min associado. Quanto ao tempo para fechar, este tem um valor médio de 7 min e um desvio padrão 
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de 4 min. Nesta última observação, os tempos para abrir e fechar apresentam valores superiores, uma 

vez que existe sempre a atividade de amarrar e desamarrar produto. Conclui-se assim, que o tempo 

total de permanência no armazém quando se efetua uma carga é de 51 min, para a descarga é de 41 

min e para descarga e carga do veículo o tempo é também de 41 min.  

 

Tabela 7- Cronometragem de Tempos de Permanência nos Armazéns de Vialonga com Um Empilhador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através dos valores apresentados, é possível perceber que o desvio padrão se apresenta bastante 

elevado em relação à média no tempo da operação em cada uma das atividades. Isto deve-se ao facto 

deste tempo variar significativamente conforme a variabilidade de SKUs por encomenda. Foi 

evidenciado, nas entrevistas semiestruturadas, que encomendas com apenas um SKU serão 

carregadas mais rapidamente do que encomendas que contenham diferentes SKUs.  

 

Quanto aos tempos de permanência de armazém com a utilização de dois empilhadores, estes 

podem ser observados na Tabela 8. Nas observações de descarga e carga, não houve utilização de 

dois empilhadores. Os tempos apresentados são significativamente mais baixos em relação aos 

tempos com o uso de um empilhador. Relativamente à atividade de carga, a média de tempo para abrir 

é de 5 min, do tempo de operação é de 24 min e do tempo para fechar é de 10 min. No que diz respeito 

à descarga, a média de tempo para abrir é de 7 min, do tempo de operação é de 18 min e do tempo 

para fechar é de 5 min. É de notar que a principal diferença entre o uso de um empilhador ou dois 

empilhadores assenta no tempo da operação em si. Assim, na atividade de carga a média do tempo 

total de 39 min, ao invés de 51 min com o uso de um empilhador e na descarga de 30 min, ao invés de 

41 min com o uso de um empilhador.  

 

 

 

 

Atividade 
Tempos (hh:mm) 

Abrir Lonas Operação Fechar Lonas Total 

Carga  Média: 00:04 Média: 00:38 Média: 00:09 
Média: 00:51 

DP: 00:01 DP: 00:13 DP: 00:04 

Descarga  Média 00:07 Média: 00:30 Média: 00:04 
Média: 00:41 

DP 00:05 DP: 00:14 DP: 00:03 

Descarga e Carga Média: 00:06 Média: 0:28 Média: 00:07 
Média: 00:41 

DP: 00:04 DP: 0:11 DP: 00:04 
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 Tabela 8- Cronometragem de Tempos de Permanência nos Armazéns de Vialonga com dois Empilhadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, é preciso ter em consideração que a época do ano em que os tempos foram 

cronometrados (época baixa), também poderá influenciar os valores aqui apresentados. Na época de 

maior movimento, com um maior número de encomendas, os tempos de permanência no armazém 

poderão atingir valores mais elevados.  

 

Com a recolha dos tempos para cada atividade no armazém, obtém-se uma visão do processo 

atual da empresa. O tempo das operações poderão ser melhorados, de modo a obter uma melhoria na 

eficiência do processo atual. A próxima fase passa pela avaliação da situação futura com identificação 

dos benefícios e experiência da alteração prevista.   

 

5.3 Identificação dos Benefícios 

Os diferentes benefícios apresentados foram definidos conforme o que foi evidenciado na 

metodologia desenvolvida, nas entrevistas e na caracterização da situação atual. Após esta análise, é 

possível chegar a uma listagem de itens onde serão identificados potenciais benefícios que estarão 

associados à carga e descarga por detrás: 

• Mão de obra; 

• Equipamentos; 

• Tempo da operação;  

• Número de expedições. 

• Nível de serviço; 

• Segurança. 

 

No que diz respeito à mão de obra, as poupanças estarão associadas a um redimensionamento 

do número de condutores de empilhadores, devido à eliminação de certas atividades. No entanto, é 

esperado que team leaders e controladores de empilhadores continuem a desempenhar as mesmas 

funções de verificação das operações.  

 

Atividade 

Tempos (hh:mm) 

Abrir Lonas Operação Fechar Lonas Total 

Carga  Média: 00:05 Média: 00:24 Média: 00:10 
Média: 00:39 

DP: 00:02 DP: 00:04 DP: 00:02 

Descarga  Média 00:07 Média: 00:18 Média: 00:05 
Média: 00:30 

DP 00:02 DP: 00:07 DP: 00:03 
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Quantos aos equipamentos, o objetivo é diminuir substancialmente a utilização de empilhadores 

e o motorista poder utilizar um sistema mecânico para carregar os produtos da plataforma até o interior 

do camião, o que significará uma redução no número de empilhadores. Em termos de custo, existirá a 

redução de custos de aluguer de empilhadores e um novo custo de aluguer, referente ao tipo de 

equipamento a utilizar em cada cais.  

 

 Quanto ao tempo de operação, estes serão diminuídos com a implementação da plataforma e 

com o processo de carga por detrás. Ao existir uma diminuição deste valor, prevê-se que a 

produtividade do armazém aumente.  

 

Aliada à redução de tempos de carga, existe um aumento do número de expedições. Neste 

sentido, com uma poupança diária no tempo da operação, mais camiões poderão ser carregados por 

dia e consequentemente, uma redução de custos em transporte.  

 

Por outro lado, ao ser possível aumentar o número de expedições, significa que cada camião 

poderá ser carregado conforme o planeamento, sem que ocorram atrasos. Neste sentido, espera-se 

que exista um aumento do nível de serviço ao ser possível cumprir com a data estabelecida pelo 

cliente.  

 

Por último, foram realçadas questões de segurança, pois a segurança é um ponto importante para 

a SCC e a mitigação de riscos existentes é uma atividade constante na empresa. Ao implementar a 

plataforma para cais de carga e descarga, pretende-se reduzir alguns riscos existentes atualmente nos 

armazéns de PA da empresa. Este será sempre um benefício intangível, pois não é possível quantificar 

o benefício que advém da implementação da plataforma. Será avaliado de forma descritiva, tendo em 

conta os riscos de segurança que deixarão de existir e quais os novos que poderão surgir. 

 

Após a identificação dos benefícios associados ao projeto da empresa, o processo previsto é 

experimentado. Estes testes representam um ponto importante para as conclusões da Dissertação. 

 

 

5.4 Experiência do Sistema Real 

Nesta secção, será aplicada a fase de experiência do sistema real, onde é feita uma descrição 

detalhada dos testes que foram realizados na plataforma existente no armazém 100 de Vialonga. 

Apesentam-se ainda os valores obtidos na cronometragem dos vários testes realizados, e os tempos 

obtidos permitirão realizar uma comparação com os tempos cronometrados da situação atual.  
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Descrição da Experiência 

A experiência do sistema real foi realizada numa área presente junto ao armazém 100. Esta zona 

tem dois niveladores mecânicos e acesso ao armazém através de um portão. Na Figura 15 encontra-

se uma fotografia desta área, onde é possível observar um dos niveladores na sua posição de 

armazenamento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As experiências foram realizadas seguindo o processo que foi descrito no fluxograma da Figura 

13. Nas experiências existiu uma preparação prévia da carga, selecionando-se antecipadamente, para 

o teste, o camião a ser carregado. As características a ter em conta para a seleção deste foi saber que 

estava vazio (sem produto para descarregar) e saber que apenas iria carregar produto do armazém 

100. Quando o condutor chegou às instalações de Vialonga, foi alocado à plataforma e procedeu-se à 

carga. Enquanto as operações decorriam, foram cronometrados os tempos de execução, sendo o 

método de cronometragem adotado idêntico ao da situação atual, onde os tempos registados tiveram 

como objetivo medir o tempo de permanência na plataforma.   

Os testes foram realizados em dois turnos diferentes, no das 8h às 16h e no das 16h às 24h. 

Dependendo dos casos, tanto foi o motorista a carregar como um colaborador da XPO Logisitics, sendo 

que estes últimos estão presentes diariamente na fábrica para dar apoio às pré-cargas.  O tipo de PA 

a carregar também variou ao longo dos testes (com apenas um SKU ou com mais do que um SKU). 

Relativamente ao tipo de equipamento utlizado, este foi:  

• um porta paletes elétrico e um porta paletes manual. Este último foi utilizado para a 

colocação das duas últimas duas paletes num dos testes. O porta paletes elétrico 

encontra-se na Figura 16. 

• um empilhador de dois garfos.  

• um stacker com garfos cumpridos que tem a capacidade de transportar duas paletes de 

cada vez. Este encontra-se representado na Figura 17.  

 

Figura 15- Área de Experiência de Carga por Detrás 
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 Há ainda a considerar disposição das paletes. No total, um camião pode transportar 32 paletes. Na 

carga por detrás, a disposição das paletes usualmente é diferente da carga lateral. Na Figura 18 

representa-se a diferença das orientações das paletes nos dois tipos de operações. Na situação atual, 

a disposição é feita com três paletes por fila, exceto uma das filas em que se colocam apenas duas 

paletes. Na carga por detrás, as paletes são colocadas duas por fila ao longo de todo o veículo. O tipo 

de equipamento utilizado neste tipo de carga também irá influenciar o esquema, pois existem 

equipamentos em que só é possível manusear as paletes numa determinada orientação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATAFORMA 

Figura 166 - Porta Paletes elétrico utilizado em Testes em 
Vialonga 

Figura 17 - Vista de topo da disposição das paletes na situação atual e situação futura (da esquerda para a direita) 

 

 

Figura 17-Stacker utilizado em Testes em 
Vialonga 
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Resultados das Experiências 

Foram realizados no total dez testes do sistema. Em termos de características de cada teste, 

destaca-se os diferentes equipamentos utilizados, o número de paletes e o tipo de encomenda. O tipo 

de encomenda diz respeito ao tipo de PA, ou seja, aquelas que contêm apenas um SKU ou mais do 

que um SKU.  De seguida, é feito um resumo de cada teste, com destaque para cada uma destas 

características.  

 

Teste 1: No primeiro teste, foi utilizado um empilhador com dois garfos por um condutor de 

empilhador da SCC e a encomenda tinha mais do que um SKU. Foram carregadas no total 32 paletes 

com a disposição prevista para uma carga por detrás. O tempo de carga foi de 1 hora e 2 min. 

 

Teste 2: Neste teste, utilizou-se um porta paletes elétrico e um manual, sendo este último utilizado 

para a colocação das duas últimas paletes. O tempo de carga foi de 47 min, a que acresceu tempo de 

fecho do camião (5 min), uma vez que o tipo de encomenda, o número de paletes e a orientação destas, 

levaram a que a carga não ficasse suficientemente segura para transporte e fosse necessário amarrar 

o PA. A principal razão deste facto, deveu-se à existência da encomenda ser de 31 paletes, e, portanto, 

na última fila tiveram que ser colocadas três paletes numa disposição diferente das outras 29. Na Figura 

19, apresenta-se a vista de topo de como as paletes ficaram organizadas no interior do veículo. Numa 

encomenda com 32 paletes tal constrangimento não aconteceria e a solução para este problema 

poderá passar por existir a restrição de encomendar PA para 32 paletes, evitando, assim, este tipo de 

ineficiências nas operações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18- Vista de topo de disposição das paletes no interior do camião 

PLATAFORMA 
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Teste 3: No terceiro teste, utilizou-se um porta paletes elétrico e a encomenda continha mais do 

que um SKU. Foram dispostas as 32 paletes conforme a orientação prevista numa carga por detrás e 

esta operação foi realizada por um dos colaboradores da XPO Logistics. O tempo de carga foi de 37 

min.  

 

Teste 4: Neste teste, utilizou-se um stacker para realizar o carregamento do PA. A encomenda era 

composta por 31 paletes e, tal como no Teste 3, as paletes ficaram dispostas com a orientação 

representada na Figura 19. Isto significa, que voltou a considerar-se o tempo para fechar, uma vez que 

foi necessário garantir que o PA estivesse seguro para o transporte. O tempo de carga foi de 43 min.  

 

Teste 5: No teste 5, utilizou-se um stacker para o manuseamento dos produtos, em que a 

encomenda continha apenas um SKU. Esta operação foi realizada por um dos colaboradores da XPO 

Logistics. O tempo de carga foi de 41 min.  

 

Testes 6: Neste teste, utilizou-se um stacker para realizar a carga dos produtos, em que a 

encomenda continha mais do que um SKU. Toda a operação decorreu conforme o previsto. Registou-

se um tempo de carga de 39 min.  

Teste 7: Neste teste, utilizou-se um stacker para realizar a carga dos produtos, em que a 

encomenda continha mais do que um SKU. O número de paletes utilizadas foi de 30, em que a sua 

disposição foi conforme o previsto para uma carga/descarga por detrás. A única implicação de o camião 

não ter ficado totalmente completo, é a existência de uma fila sem paletes. Consequentemente, poderia 

ter sido necessário prender o produto para transporte, caso se tratasse de outro tipo de produto. O 

tempo de carga foi de 40 min.  

 

Teste 8-10: Nos últimos cinco testes, utilizou-se um stacker para realizar a carga dos produtos. 

Apesar de no último teste ter variado o tipo de encomenda, toda a operação decorreu conforme o 

previsto.  

 

Na Tabela 9, é feito um resumo dos 10 testes realizados. Destacam-se as diferentes 

características e o tempo de permanência do veículo na plataforma existente junto ao armazém 100. O 

tempo para abrir foi considerado nulo, uma vez que se tratam de apenas alguns segundos para abrir a 

parte detrás do camião. Tal como explicado anteriormente, no segundo e quarto teste existiu tempo 

para fechar.  
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Tabela 9 - Cronometragem de Tempos em Experiência de Sistema Real 

 

 

É possível, pois, concluir que a média dos testes realizados foi de 40 min, com um desvio padrão 

de 13 min, voltando este a ser bastante elevado em relação à média. Contudo, se for tido em conta o 

tempo para fechar o veículo do segundo e quarto teste, obtém-se uma média de 1 min., considerando-

se, assim, que o tempo de permanência no armazém com o método de carga por detrás é de 41 min. 

É importante realçar que o tipo de equipamento utilizado também terá impacto na operação e o 

ideal será utilizar um sistema mecânico. Nesta experiência, o melhor equipamento utilizado foi o 

stacker, no entanto, este tinha os garfos muito compridos, não sendo ainda o equipamento ideal. 

Adaptando o tipo de stacker e escolhendo um que tenha os garfos menores, que permita colocar as 

paletes em diferentes orientações, a eficiência da operação poderá melhorar ainda mais.  

Existem um conjunto de pontos a destacar após estes testes: 

• Ter em conta o impacto da alteração de disposição de paletes para efetuar a descarga no 

cliente.  

• O número de simulações poderá não ser suficiente para se tirar uma conclusão e, por isso, 

será necessário proceder-se a uma análise de sensibilidade destes valores. Contudo, 

trataram-se de testes de experiência do sistema real, com o fluxo normal da operação, no 

dia a dia, o tempo de carga será potencialmente menor. 

• O equipamento ideal para este tipo de operação.  

Testes Data 

Tempo 

carga 

(hh:mm) 

Tempo para 

fechar 

(hh:mm) 

Equipamento 
Tipo de 

Encomenda 

Número 

de 

Paletes 

1 28/03/2017 1:02 00:00 
Empilhador com 2 

garfos 
> 1 SKU 

32 

2 12/04/2017 00:47 00:05 
Porta paletes elétrico 

e manual 
1 SKU 

31 

3 18/04/2017 00:37 00:00 Porta paletes elétrico > 1 SKU 32 

4 15/05/2017 00:43 00:05 Stacker 1 SKU 31 

5 17/05/2017 00:41 00:00 Stacker 1 SKU 32 

6 25/05/2017 00:39 00:00 Stacker > 1 SKU 32 

7 01/06/2017 00:40 00:00 Stacker > 1 SKU 30 

8 01/06/2017 00:33 00:00 Stacker 1 SKU 32 

9 02/06/17 00:36 00:00 Stacker 1 SKU 32 

10 02/06/17 00:41 00:00 Stacker > 1 SKU 32 

MÉDIA - 00:40 00:01 - - - 

DP - 00:13 00:02 - - - 
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• Ocorreram problemas no manuseamento de paletes com grade de garrafa 0,33 e, como 

sugestão para não ser necessário amarrar PA, é filmar sempre todas as paletes. Isto 

significa que poderá vir a existir uma poupança de tempo.  

 

Através dos resultados obtidos, é possível concluir que o tempo de permanência no armazém 

encontra-se mais baixo do que na situação atual. Chegou-se a um valor final de 41 min em vez dos 51 

min cronometrados no armazém 100 de Vialonga.  

Na próxima fase, serão estimados os benefícios e poupanças, tendo em conta a comparação da 

situação atual e a experiência do sistema real que foi feita nesta secção. 

 

5.5 Estimativa de Benefícios e Poupanças 

Nesta secção será feita uma estimativa dos benefícios identificados na secção 5.3. No benefício 

relacionado com a segurança, uma vez que se trata de um benefício intangível, este apenas será 

analisado de forma descritiva. Os restantes benefícios, aqueles que são tangíveis, são avaliados de 

forma quantitativa. O resultado obtido é apresentado em percentagem, no sentido de preservar a 

confidencialidade dos dados facultados pela SCC. Os cálculos desenvolvidos têm como base os dados 

referentes a 2016.  

 

5.5.1 Estimativa dos Benefícios 

 
Segurança 

Ao implementar a plataforma para cais de carga e descarga, pretende-se reduzir alguns riscos 

existentes atualmente nos armazéns de PA da empresa. Este trata-se de um benefício intangível, pois 

não é possível quantificar o benefício que advém da implementação da plataforma. Pretende-se, 

caracterizar nesta secção, os riscos existentes na situação atual e prevista, onde o foco será apenas 

na área de carga e descarga. Não serão considerados todos os riscos do armazém nesta 

caracterização, pois a alteração prevista não engloba toda a área do armazém. 

Atualmente, nas cargas e descargas os principais riscos de segurança que se encontram são: 

• queda em altura ao subir ou descer do empilhador; 

• queda da carga com empilhador em operação; 

• colisão entre empilhadores; 

• com empilhador em operação ocorrer atropelamento;  

• capotamento de empilhador; 

• camiões atropelarem quem circula na área atropelamento;  

• colisão entre empilhador e camião. 

 

Na introdução de cais de carga/descarga, o objetivo passa por não existirem empilhadores a 

circular na mesma área que os condutores de camiões. Os empilhadores estarão apenas presentes 
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para colocar os produtos previamente nas correias transportadoras. Isto significa que deixarão de existir 

alguns dos riscos de segurança assinalados em cima, tais como não existirem riscos de atropelamento 

por empilhadores ou camiões ou colisão entre empilhadores e camiões. 

Com os cais na área de carga/descarga, existem os seguintes riscos de segurança: 

• queda em altura ao subir ou descer do empilhador; 

• queda da carga com empilhador em operação; 

• colisão entre empilhadores; 

• capotamento de empilhador; 

• queda em altura da plataforma; 

• pouca visibilidade dos camiões; 

• deslocamento do camião, criando um espaço entre camião e cais com risco de queda em 

altura.  

 

Os riscos identificados relativamente à situação futura poderão ser mitigados com o uso de certos 

equipamentos que foram, já, apresentados na Tabela 5. Destaca-se a utilização de restrição para 

veículos de modo a prender automaticamente o veículo assim que este chega ao cais e a aquisição de 

barreiras nos cais, de modo a prevenir quedas em altura.  

 
 

 Mão de obra 
 

No ano de 2016 foram efetuadas 16638 cargas na fábrica de Vialonga. Neste tipo de atividade 

estão envolvidos colaboradores de diferentes áreas, como os do planeamento, vendas, distribuição e 

armazém. A alteração do processo de carga e descarga irá afetar de forma mais significativa o dia a 

dia dos condutores de empilhadores (mão de obra direta), do gestor de armazém, team leaders e 

controladores (mão de obra indireta).  

Relativamente aos condutores de empilhadores, uma vez que as suas funções serão reduzidas, 

somente para a preparação prévia de produto, prevê-se uma redução de 26%. No que diz respeito ao 

Warehouse Manager, aos team leaders e controladores, a previsão será que o número se mantenha, 

pois estes últimos continuarão a desempenhar as funções de orientar a atividade de carga e descarga, 

verificar a quantidade e SKUs certos e as quantidades carregadas previstas, assim como finalizar a 

operação no WMS para o camião poder sair. 

A Figura 20 apresenta a distribuição de trabalhadores na situação atual e com a implementação 

da plataforma. Os valores são mostrados com a divisão em três classes profissionais: condutores de 

empilhador, team leaders e controladores que pertencem à mesma classe profissional e ainda o gestor 

de armazém. 
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O redimensionamento do número de colaboradores previsto pela SCC, identificado na figura 

anterior, leva a uma redução de 20% no número total de colaboradores. Mais uma vez, por motivos de 

confidencialidade, os valores aqui identificados são valores relativos. 

Para se obter um valor final da poupança associada ao redimensionamento do número de 

trabalhadores, os custos relacionados com a mão de obra são calculados. Estes custos têm em conta 

o número de horas trabalhadas e o preço hora de cada trabalhador. O valor final obtido inclui não só 

salários, mas também prémios e horas extraordinárias. Aplicando a expressão (3), prevê-se assim uma 

redução de 18% nos custos de mão de obra. 

 

 Equipamento 

         Atualmente, são utilizados 20 empilhadores para a operação de carga e descarga. 

        Com a introdução da plataforma, será necessário adquirir novos equipamentos para o 

manuseamento dos produtos até ao interior do camião, estando previstos a aquisição de 14 stackers 

de garfos compridos para serem utilizados, um em cada cais.  

Uma vez que está prevista também uma preparação prévia dos empilhadores, estes últimos 

continuarão presentes nas atividades do armazém, sofrendo apenas uma redução no número utilizado. 

Na SCC, de acordo com dimensionamento do número de condutores de empilhadores, tem-se como 

objetivo serem utilizados menos 3 empilhadores do que atualmente, ficando apenas 17.  

Quanto ao custo associado aos empilhadores e stackers, este será obtido de acordo com o seu 

custo mensal. Destaca-se o facto de ambos os equipamentos serem alugados, com um custo fixo por 

mês. Contudo, uma vez que não está prevista uma redução do número de equipamentos, não há uma 

poupança associada. Os custos relativos aos equipamentos, aplicando a expressão (4), aumentam 1% 

com a implementação deste projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

76%

22%

2%

Condutor de Empilhador Team Leader+Controlador Wh Manager

70%

27%

3%

Condutor de Empilhador Team Leader+Controlador Wh Manager

Figura 19 - Distribuições de trabalhadores na situação atual e futura (da esquerda para a direita) 



58 

 

Tempo de Carga e Número de Expedições 

Após as cronometragens da carga lateral e do sistema com carga por detrás do camião, é possível 

chegar a algumas conclusões relativamente aos tempos de permanência no armazém. Uma vez que o 

valor agregado para o projeto é a atividade de carga, as comparações aqui feitas serão respeitantes 

apenas a esta atividade.  

 Na Tabela 10, são apresentados os valores cronometrados para a situação atual e futura 

identificados nas secções 5.2 e 5.4, respetivamente. É de notar que com a implementação da 

plataforma, se prevê uma redução de 10 min no tempo de permanência no armazém, significando uma 

redução de aproximadamente 20% neste tempo. 

 

 Tabela 10 - Variação de Tempos entre Situação Atual e Futura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Associada à diminuição do tempo de carga, existem benefícios quanto ao aumento do número de 

expedições. Sabendo o tempo total poupado ao final de um dia e o tempo de permanência de um 

camião no armazém, é possível saber o número de cargas adicionais que se poderá realizar ao final 

de um dia.  

 

Recorrendo ao número de cargas da Tabela 1, sabe-se que na época alta de 2016, houve uma 

média de 97 cargas por dia em Julho e Agosto. O cálculo é apresentado na expressão (12).   

 

   𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 / 𝑑𝑖𝑎 𝑛𝑎 é𝑝𝑜𝑐𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎 =
2029 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝐽𝑢𝑙ℎ𝑜 +2266 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜

44 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜
= 97 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎𝑠     (12) 

 

Assim, sabendo que existirá uma redução de 10 min em termos de tempo, ao final do dia obtém-

se uma poupança de 970 min de operação (ver expressão 13). 

                            

 𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑑𝑖𝑎 = 97 
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
×10

𝑚𝑖𝑛

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
= 970 𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑖𝑎      (13) 

 

Através do tempo poupado por dia e do tempo que demora a efetuar uma carga, calcula-se o 

número de cargas adicionais, podendo o resultado obtido ser observado na expressão (14). Deste 

modo, ao final de um dia existe a possibilidade de serem realizadas 23 cargas adicionais. 

 

Médias Tempos 

(hh:mm) 

Situação 

Atual 

Situação 

Futura 

Abrir 00:04 00:00 

Carga 00:38 00:40 

Fechar 00:09 00:01 

Tempo total 00:51 00:41 
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            𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 =
970 min/dia 

41 𝑚𝑖𝑛/𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
= 23 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠                            (14) 

 

O valor acima apresentado tem como base a situação presente, onde se considera que são feitas 

97 cargas diárias na altura de maior movimento, com um tempo de permanência no armazém de 41min.  

Assim, com o aumento de 23 cargas diárias na época alta, tem-se uma poupança de custo diária 

associada ao transporte. Esta poupança só fará sentido de ser estimada para os custos referentes à 

época alta, pois é nesta altura que existe uma maior dificuldade em cumprir o planeamento de cargas 

e onde existem mais constrangimentos em termos da eficiência de todo o processo.  

Como tal, a poupança será estimada para um ano, onde a única parcela que irá sofrer redução de 

custos é a das cargas que ocorrem nesta época. Aplicando a expressão (6), prevê-se uma redução de 

10% no custo de expedições. 

 

 

 Nível de Serviço 

Como referido no Capítulo 4, o nível de serviço é caracterizado como um benefício intangível, que 

se torna difícil quantificar. No contexto da Dissertação é de destacar a avaliação do nível de 

cumprimento de execução de cargas.  

Para realização desta análise, aplicou-se o indicador OT, representado na expressão (7). Os 

veículos que não cumpriram o planeamento são aqueles que se apresentaram “por matricular” na SCC. 

Este indicador recai somente sobre a eficiência dentro da SCC. 

Na Tabela 11, observa-se o nível de serviço para o ano de 2016. Sabendo que o Verão é a altura 

mais crítica em termos de cumprimento de cargas, analisou-se também esta época (Junho, Julho, 

Agosto e Setembro). Para o ano de 2016, com 1200 cargas que não cumpriram o planeamento e com 

o total de 16638 cargas, tem-se um nível de serviço de 93%. No Verão, com um total de 7810 cargas, 

das quais 1139 não foram carregadas no dia planeado, obteve-se um nível de serviço de 85%, sendo 

a diferença que existe, quando se considera apenas a época de maior movimento, bastante 

significativa.  

 

Tabela 11- Nível de Serviço Atual 

  

 

 

 

 

 

 

Depois de terem sido analisados estes dados, foi questionada a principal razão da existência de 

cargas por matricular. Entre as várias razões mencionadas, destaca-se a falta de camiões, no Verão, 

que permitam fazer a carga lateral e a falta de tempo para executar esta operação.  

Nível de Serviço Atual na SCC 

Época Total Cargas 
Cargas que não cumpriram 

planeamento 
Nível Serviço 

2016 16638 1200 93% 

Verão (4meses) 7810 1139 85% 
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Sabendo que, com a alteração do método de carga, poderá existir um aumento 23 cargas por dia, 

as cargas que não cumpriram o planeamento poderiam ter sido todas cumpridas. Isto é, com um 

aumento de 23 cargas por dia, ao fim de 4 meses, seriam realizadas 2024 cargas a mais. Como tal, no 

Verão, as 1139 cargas que ficaram por fazer, teriam sido todas executadas. Isto aconteceria tanto no 

Verão, como para o resto do ano. Contudo, a ineficiência no tempo de operação não foi a única causa 

para o incumprimento das cargas e também não poderá considerar-se que todas as cargas seriam 

realizadas conforme o planeamento. 

A SCC alertou que, 50% das cargas que não cumpriram o planeamento, poderiam ter sido 

realizadas com o uso de camiões rígidos (que carregassem por detrás). Na Tabela 12 são apresentados 

os valores, para o ano e para o Verão, assumindo este aumento de cargas por existir uma maior 

disponibilidade deste tipo de veículos. Isto é, considerando o total de cargas realizadas e que metade 

das 1200 que não cumpriram o planeamento, são realizadas (600). 

Tabela 12 - Nível de Serviço Previsto 

 

 

Assim sendo, poderá vir a ser possível aumentar em 3%, para 96%, o nível de serviço do ano e 

em 8%, para 93%, o nível de serviço no Verão. No entanto, não se pode descurar que o valor assumido 

neste cálculo, em que existirá mais oferta do tipo de veículos a ser utilizado, é apenas uma previsão do 

que poderá acontecer com a alteração do método de carga e descarga.  

Assim, com a alteração do método de carga e descarga, os problemas relativos à disponibilidade 

de tipo de veículos que carreguem na lateral e a falta de tempo para executar estas operações, poderão 

ser praticamente reduzidos.     

 

5.5.2 Dimensionamento de Cais de Carga e Descarga 

O dimensionamento de cais de carga e descarga tem como objetivo estimar qual será o número 

de cais necessários na operação futura. Atualmente, na implementação do projeto, existe um número 

previsto de 14 cais de carga e descarga, condicionados pelo espaço que existe disponível para esta 

expansão (atualmente, existem 14 pistas com um portão associado) e também pela possibilidade de 

crescimento da empresa.  

Contudo, é importante saber qual a dimensão que a plataforma deve ter, isto é, quantos lugares 

são necessários para receber os camiões de acordo com o movimento atual no armazém de PA. Para 

obter este valor, considera-se o mês com maior movimento e a média de cargas diárias em Vialonga 

no armazém 100 para esse mês. 

Nível Serviço Futuro na SCC 

Época Total Cargas 
Cargas que não cumpriram 

planeamento 
Nível Serviço 

2016 16638 600 96% 

Verão (4 meses) 7810 570 93% 
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O mês de Agosto é aquele que apresenta maior movimento, com 2266 cargas em 2016, tal como 

apresentado na Tabela 1. Isto significa que diariamente, contando apenas com 22 dias úteis de 

trabalho, foram realizadas em média 103 cargas.  

É ainda considerado o tempo médio de permanência no armazém determinado nos testes da 

plataforma. Na secção 5.4 obteve-se uma média de 41 min. Este tempo de permanência deve também 

incluir a atividade de descarga, atividade essa que não foi analisada na experiência do sistema real. 

Na análise da situação atual, na secção 5.2, determinou-se o tempo total da atividade de carga e 

descarga e obteve-se o tempo de 41min., prevendo-se que exista uma redução deste valor no futuro. 

Contudo, para efeitos de cálculo, será estimado o valor dos 41 min (0,683 horas) de tempo total 

cronometrado.  

Aplicando a Expressão (9), o fator de segurança considerado foi de 2, de modo a poder cobrir 

quaisquer imprevistos e ruturas na distribuição. Quanto ao número de horas de trabalho por dia, 

consideraram-se as 24 horas.   

É possível concluir que serão necessários 6 lugares na nova plataforma de cais de carga/descarga 

(ver expressão 15). Este número encontra-se abaixo do que a empresa tem como objetivo, com uma 

diferença de 6 para 14 cais de carga/descarga. 

       

   𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 =  
103 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠∗0,6833 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗2 

24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
= 5,86 ≅ 6  𝐿𝑢𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠               (15) 

 

Após a estimativa dos benefícios tangíveis, é importante avaliar os valores e perceber qual o 

impacto destes no investimento previsto. Deste modo, a última fase da análise de resultados é a 

Avaliação Económica.  

 

5.6 Avaliação Económica 

A avaliação económica pretende estudar a viabilidade do projeto. Esta será feita através de uma 

análise de sensibilidade às poupanças estimadas na secção anterior. Os benefícios considerados nesta 

análise são a mão de obra, os equipamentos e as expedições. Depois desta análise, será feita uma 

justificação económica, recorrendo-se ao cálculo do Payback Period. A partir dos resultados obtidos, 

serão mostradas as principais diferenças entre a situação atual e a situação futura.  

 

5.6.1 Análise de Sensibilidade 

A análise de sensibilidade consiste na caracterização de três cenários com variações entre as 

percentagens atribuídas aos benefícios tangíveis identificados. O cenário A é o mais favorável, pois é 

aquele que apresenta os custos mais baixos e uma poupança mais elevada. O cenário B é aquele que 

apresenta um valor intermédio de custos e poupanças. O cenário C é o menos favorável, pois apresenta 

os custos mais elevados e as poupanças mais baixas. 

Os três cenários com a redução de mão de obra, de equipamentos e a redução de tempos de 

carga, encontram-se na Tabela 13. É importante referir que para a definição destes cenários teve-se 
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não só em consideração o que foi apresentado na metodologia, mas também os valores indicados pela 

SCC quanto às alterações da situação futura. 

 

Tabela 13 - Cenários de Análise 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pode verificar-se que os valores atribuídos à redução de mão de obra estão de acordo com os 

valores indicados na secção 4.3. A redução do número de empilhadores está diretamente associada à 

redução de 20% do número de condutores de empilhadores. Como tal, para os três cenários, com as 

variações na redução de mão de obra apresentadas, obtém-se para todos estes uma redução de 3 

empilhadores face ao 20 existentes atualmente. Quanto aos valores dos três cenários para a redução 

de tempos, estes tiveram também como base o que foi referido na seção 4.3. O valor intermédio de 10 

min, no cenário B, foi considerado de acordo com o resultado da experiência do tempo real. Este valor 

foi considerado no cenário intermédio, uma vez que se prevê que poderá existir uma redução maior em 

termos de tempos. 

O próximo passo passa por estimar as poupanças de cada benefício para cada um dos cenários 

apresentados.  

 

 

Mão de Obra 

No que diz respeito à mão de obra, tendo em conta os valores para os três cenários apresentados 

anteriormente, existem diferentes resultados obtidos. No cenário A prevê-se uma redução de 20% em 

mão de obra, no cenário B uma redução de 15% e no cenário C uma redução de 10%. Na Tabela 14, 

estão representadas as variações de custo de mão de obra para cada um destes cenários. É importante 

realçar que o dimensionamento apenas é considerado para os condutores de empilhadores, pois são 

aqueles que terão as suas funções reduzidas. Sabendo o número de horas trabalhadas e o custo por 

trabalhador, prevê-se uma redução de 18% para o cenário A, uma redução de 14% para o cenário B e 

de 10% para o cenário C. 

Tabela 14- Variação de Custo de Mão de Obra para os Três Cenários 

Cenários 
Variação de Custo de 

Mão de Obra 

A -18% 

B -14% 

C -10% 

 

Cenários 

Variáveis 

Redução de Mão 

de Obra 

Redução de 

Empilhadores 

Redução de 

Tempos 

A 20% 3 15 min 

B 15% 3 10 min 

C 10% 3 5 min 
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Equipamentos 

Quanto aos equipamentos, para cada um dos cenários, a redução será de três empilhadores, tal 

como foi referido no início desta secção. O número de stackers previsto não irá variar na análise de 

sensibilidade, uma vez que a quantidade prevista foi estimada de acordo com o dimensionamento do 

número de cais e não por estar diretamente relacionado com a mão de obra. Deste modo, a variação 

de custo de equipamentos será idêntica em todos os cenários. Na secção 5.5.1 foi evidenciado que o 

custo dos equipamentos está relacionado com o aluguer mensal. Na Tabela 15, observa-se que os 

custos relativos aos equipamentos aumentam 1% nos cenários mais favorável, intermédio e menos 

favorável.   

 

Tabela 15- Variação de Custo de Equipamentos para os Três Cenários 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Expedições 

Por fim, no que diz respeito ao tempo de cargas e suas implicações, prevê-se num cenário 

intermédio uma redução de 10 min de tempo de permanência no armazém. Como cenário mais e 

menos favorável, aponta-se para uma redução de tempos de permanência de 15 min e 5 min, 

respetivamente. 

Na Tabela 16, são apresentadas as implicações que a redução de tempos de permanência no 

armazém terá no número de expedições adicionais feitas por dia e, consequentemente, na redução de 

custos de transporte. Por exemplo, com uma redução de 10 min no tempo de permanência no 

armazém, cenário B, será possível serem realizadas mais 23 cargas diárias de camiões com uma 

redução de 10% nos custos de transporte. No cenário A, poderá existir um número adicional de 40 

cargas diárias com uma redução de 16% nos custos. No cenário C, cenário menos favorável, poderão 

existir até 10 cargas extras por dia, havendo uma redução de 5% nos custos de transporte.  

 

Tabela 16- Variação de Custo de Expedições para os Três Cenários 

 

 

 

 

 

 

 

Cenários 
Variação de Custo de 

Equipamentos 

A 1% 

B 1% 

C 1% 

Cenário

s 

Número Extra de 

Expedições 

Variação de Custo de 

Expedições 

A 40 -16% 

B 23 -10% 

C 10 -5% 
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Tendo em conta os valores relativos apresentados nas Tabelas 14, 15 e 16, identifica-se que a 

mão de obra é o parâmetro com maior influência, em que se reduz mais custos e se obtém uma maior 

poupança.  Na Tabela 17, é apresentado um resumo do valor total de poupanças para cada um dos 

três cenários, tendo em conta todos os benefícios previstos. Estes valores foram obtidos, considerando 

os custos atuais dos benefícios aqui em destaque e todos os custos previstos para cada um dos 

cenários apresentados na presente análise de sensibilidade. A sua redução foi depois calculada em 

forma de percentagem. Assim, no cenário A, tendo em conta os custos atuais de mão de obra, 

equipamentos e expedições, numa situação futura, estes irão sofrer uma redução de 15%. No cenário 

B, prevê-se uma poupança de custos de 12% e no cenário C, uma poupança de 8%. Tal como previsto, 

o cenário A, sendo o mais favorável, é aquele que apresenta uma poupança maior e custos menores.   

 

Tabela 17 - Variação de Total de Poupanças para os Três Cenários 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dimensionamento de Cais 

Ao ser feita uma análise de sensibilidade, onde se variam os diferentes benefícios, será também 

necessário analisar as implicações que existirão nas variações no número de cais necessários. Tal 

implica o cálculo das poupanças que estarão associadas ao dimensionamento do número de cais. 

Uma vez que o dimensionamento de cais depende, em parte, do tempo de execução da operação, 

esta análise de sensibilidade onde se varia o número de cais, é feita conforme as variações de tempos 

nos cenários anteriores. Estima-se que com uma redução de 15 min e 10 min, cenário mais favorável 

(cenário D) e cenário intermédio (cenário E), têm que existir 6 cais de carga/descarga. No cenário 

menos favorável (cenário F), com uma redução de 5 min, já terão que existir 7 cais de carga/descarga. 

Para a obtenção destes valores, aplicou-se a expressão (15). 

 Na Tabela 18, são apresentados os três cenários descritos e suas poupanças associadas. Os 

benefícios considerados foram idênticos (mão de obra, equipamentos e expedições). Neste caso, o 

valor das poupanças de mão de obra e de expedições não sofre alterações, assumindo que com o 

dimensionamento, as variações destes custos não serão alteradas. Isto significa que o valor da 

poupança do cenário A, em termos de mão de obra e expedições, é a mesmo do cenário D. O valor da 

poupança do cenário B, em termos destes dois benefícios, é o mesmo que o do cenário E. O mesmo 

acontecendo para o cenário C e F. O único custo ajustado, com redimensionamento dos cais, foi o dos 

equipamentos, sendo que o número de stackers necessários é diretamente influenciado pelo número 

de cais. No cenário D e E existirão 6 stackers, e no cenário F existirão 7 stackers. Calculando as 

poupanças associadas cada um dos cenários, conclui-se assim que para o cenário D se obtém uma 

Cenários 
Total de 

Poupanças 

A -15% 

B -12% 

C -8% 
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poupança de 16%, no cenário E, uma poupança de 13% e no cenário F, uma poupança de 9%. O 

cenário D é o mais favorável, pois é o que está associado a um maior valor de poupança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando os valores da poupança no dimensionamento de cais, com os valores esperados 

para os 14 cais de carga/descarga, obtém-se um melhor resultado em termos de poupança para todos 

os cenários. À partida, sem ainda existir uma avaliação económica do projeto, a opção de dimensionar 

o número de cais conforme as necessidades da empresa tem vantagens em termos de custos.  

 

O passo seguinte passa por traduzir as poupanças estimadas e o custo de investimento deste 

projeto numa perspetiva económica. 

 

5.6.2 Justificação Económica 

Nesta secção serão traduzidos as poupanças e o custo de investimento deste projeto numa 

justificação económica. Uma vez que não será possível apresentar os valores de investimento 

estimado, como análise de todos os cenários, irá recorre-se ao cálculo do Payback Period.  

É importante referir que se considerou o Ano 0 como a implementação do projeto, em que existirá 

o investimento inicial. Só a partir do Ano 1 é que se consideram as poupanças relativas ao projeto. 

Adicionalmente, considera-se um aumento anual de poupança de mão de obra de 1% e uma poupança 

de 5% relativamente aos custos de transporte, devido às economias de escala. No que diz respeito às 

poupanças em termos de equipamentos, estas irão permanecer constantes, assumindo que o custo de 

aluguer não sofrerá alterações ao longo de um horizonte temporal.  

O Payback Period aqui apresentado tem em conta o valor do investimento inicial no Ano 0. O 

remanescente para Payback Period será apresentado em forma de percentagem. Quando se 

ultrapassar o valor necessário para pagar o investimento, isto é, quando os valores de fluxos 

cumulativos passarem de negativo a positivo, este valor será maior que 100%.  

A Tabela 19 apresenta o remanescente para payback period relativamente os cenários A, B e C. 

Neste caso, é considerado o valor de investimento para 14 cais de carga/descarga previstos pela SCC.  

O investimento aqui contabilizado tem em conta o a infraestrutura da plataforma, mas também o número 

de correias transportadoras correspondentes a cada cais. No cenário mais favorável, o retorno sobre o 

investimento apenas se obtém no ano 3 para o ano 4, querendo isto dizer que o payback period é de 

3,6 anos. No cenário intermédio, apenas existem fluxos cumulativos positivos do ano 4 para o ano 5, 

Tabela 18 - Dimensionamento de Cais para os Três Cenários 

Cenários Redução de tempos 
Dimensionamento 

de Cais 

Total de 

Poupanças 

D 15 min 6 -16% 

E 10 min 6 -13% 

F 5 min 7 -9% 
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tendo assim um payback period de 4,7 anos e no cenário menos favorável, o payback period é de 6,7 

anos.  

 

Tabela 19 - Remanescente para Payback Period para os Três Cenários (14 Cais) 

Cenários 

Remanescente para Payback Period por Ano 

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 
Ano 

7 

A 0% 27% 55% 83% 112% - - - 

B 0% 21% 42% 63% 85% 107% - - 

C 0% 14% 29% 43% 58% 73% 89% 104% 

 

 

O cenário menos favorável, tal como se previa, é aquele que apresenta um payback period maior, 

ou seja, o cenário em que se demorará mais tempo a recuperar o investimento da plataforma para criar 

cais de carga/descarga.  

 

 

Dimensionamento de Cais 

Quanto ao dimensionamento do número de cais, o valor do Payback Period já apresentará valores 

diferentes, visto que os benefícios estimados foram superiores. O valor inicial de investimento sofre 

reajustes, pois este depende diretamente do número de cais a implementar.  O investimento aqui 

contabilizado tem em conta o a infraestrutura da plataforma, mas também o número de correias 

transportadoras correspondentes a cada cais, que neste caso irá variar. Na Tabela 20 é apresentado 

este valor para os três cenários diferentes. No cenário D, o retorno sobre o investimento ocorre entre o 

Ano 1 e o Ano 2, sendo o payback period de 1,4 anos. No cenário E, o retorno também ocorre entre 

estes anos, com um payback period ligeiramente superior, 1,9 anos. No cenário F, os fluxos de caixa 

tornam-se positivos entre o Ano 3 e o Ano 4, com um payback period de 3,2 anos.   

 

 

Tabela 20- Remanescente para Payback Period para os Três Cenários com Variação de Cais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenários 
Remanescente para Payback Period por Ano 

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

D (6 Cais) 0% 73% 133% - - 

E (6 Cais) 0% 54% 108% - - 

F (7 Cais) 0% 32% 63% 93% 124% 
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Neste caso, tal como era esperado, o cenário menos favorável também é aquele que tem um 

payback period maior, 3,2 anos e comparando o cenário menos favorável com o mais favorável, há 

uma diferença de 1,8 anos de retorno.  

 

Em conclusão, o payback period no dimensionamento do número de cais apresenta-se 

significativamente mais baixo do que na estimativa para os 14 cais previstos, o que significa que a SCC 

demorará mais tempo a recuperar o seu investimento, caso venha a implementar uma plataforma para 

14 cais de carga/descarga. 
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6 Conclusões Finais 

A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas é uma das maiores empresas de bebidas em Portugal, 

atuando num mercado bastante competitivo. Esta empresa exige uma contínua otimização das suas 

operações e tem como principal pilar estratégico a redução de custos, de modo a poder assegurar a 

sua posição no mercado. Neste contexto, surgiu este trabalho, onde o objetivo é estudar a 

implementação de uma plataforma para cais de carga/descarga, projeto este pensado pela SCC. 

Neste último capítulo são identificadas as limitações encontradas ao longo deste trabalho, tanto 

ao nível operacional, como ao nível estratégico. Por fim, são apresentadas as principais conclusões e 

sugestões para um desenvolvimento futuro.   

 

6.1 Limitações da Dissertação 

Na Dissertação desenvolvida é possível encontrar limitações tanto ao nível de recolha de 

informação de métodos de carga e descarga, como ao nível de recolha de dados e do tratamento 

destes. Serão ainda descritos os principais pressupostos realizados quando se estimaram os 

benefícios.  

Na Revisão da Literatura e na Metodologia, as principais dificuldades encontradas foram em 

relação à limitação de abordagens científicas de métodos de cargas e descargas, pois não existe 

nenhum estudo de como deve ser implementada e acompanhada a alteração do método de carga e 

descarga, daí a Dissertação ser dedicada a uma sugestão de metodologia para acompanhar este 

processo.  

A Metodologia proposta baseou-se numa análise da situação atual e futura, com a identificação 

da maioria dos benefícios pelos responsáveis da área de distribuição e armazéns. Neste caso, a 

escolha e estruturação da própria metodologia poderá influenciar os resultados obtidos, pois teve 

limitações quer a nível operacional, quer a nível estratégico. 

 Quanto ao nível operacional, o primeiro aspeto a realçar é a caracterização da situação atual com 

a cronometragem de tempos. Foi estimado que, no total, deveriam ter sido analisados 375 camiões e 

na cronometragem de tempos da situação atual, apenas foram considerados 55 camiões. Não seria 

possível, ao longo estágio de 7 meses, recolher uma amostra de 375 veículos, devido ao tempo 

necessário para ser feita esta recolha. Por outro lado, o período, em que foi recolhida esta amostra, foi 

numa época com movimento baixo, o que significa que os tempos apresentados poderiam sofrer 

variações caso tivessem sido registados noutra altura do ano. Como exemplo deste ponto, é o facto de 

se ter observado dois empilhadores a efetuar atividade de carga e descarga, que segundo a SCC, não 

acontece em épocas altas. Outro ponto a destacar, relativamente à amostra recolhida será o número 

de turnos observados (apenas dois turnos).  

Na experiência do sistema real é também importante destacar alguns pontos. Primeiramente, 

apenas foi possível realizar 10 testes, pois sempre que se fazia um teste, existiam implicações no fluxo 

normal da operação na SCC, que causavam atrasos nas atividades do dia a dia, o que significa que 

este número poderá ainda não ser suficiente para se tirar uma conclusão acerca das diferenças entre 

as duas situações. Por outro lado, o local de testes e processo que se seguiu, não representam, na sua 
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íntegra, a solução proposta pela SCC e exemplo disso, foi não ter sido realizada a atividade de 

descarga, pois para ser possível fazer testes desta atividade, seria necessário alocar outros recursos 

para a recolha de vasilhame. Assim, a decisão passou por não comprometer as atividades diárias e 

como tal, apenas foi cronometrado o tempo de carga e para análise de resultados não existe nenhuma 

estimativa de tempo de descarga futuro. Isto significa que no fluxo apresentado na Figura 12, não estão 

contempladas todas as atividades futuras.  

Por outro lado, a parte da automação prevista, com correias transportadoras também não foi 

simulada, pelo que a utilização deste equipamento com os que já são utilizados, representará, com 

certeza, uma variação nos tempos calculados, tendo sido, por isso, realizada uma análise de 

sensibilidade. Em termos de implementação, podia ainda ter sido prevista a implementação de VGAs 

e qual o seu impacto em toda a operação. 

A nível estratégico, na estimativa de benefícios, foram definidos diferentes pressupostos que 

influenciaram o resultado obtido. Em relação às possíveis melhorias do nível de serviço, estas foram 

estimadas considerando que 50% das cargas que não cumpriram o planeamento, poderiam ter sido 

satisfeitas com o uso de camiões rígidos. Contudo, este valor não foi apresentado, tendo em conta uma 

estatística de mercado, o que significa, que a percentagem considerada poderá variar 

significativamente conforme o número de camiões rígidos que existam em circulação, no mercado 

nacional. 

Na Tabela 1, na apresentação do número de camiões carregados por mês, considerou-se que 

tinham sido feitas em 2016, 16638 cargas. No entanto, não se foi possível quantificar em quantas 

destas cargas ocorreram descargas. Os valores presentes nesta Tabela foram considerados ao longo 

da Dissertação como apenas cargas, assumindo que nestas não ocorreram descargas. 

Por outro lado, os três cenários definidos na análise de sensibilidade tiveram como base, a 

informação presente na literatura e os valores esperados pela SCC. Uma vez que a informação acerca 

do problema em estudo é escassa, os valores considerados nas variações para os diferentes cenários 

poderão não prever na sua íntegra a realidade.  

Em dois dos testes realizados, existiu a necessidade de amarrar o produto, algo que deixaria de 

existir na situação futura. Contudo, para os dez testes, fez-se uma média de tempo para fechar, e esse 

tempo que será inexistente, foi considerado para o tempo total de permanência no armazém, na 

situação futura. Consequentemente, todas as estimativas que têm como base o tempo futuro, têm 

incluídas este tempo de fecho.   

Adicionalmente, no cálculo do número de cargas adicionais, apenas foi contabilizado o tempo de 

carga, não tendo sido considerado o tempo de descarga. Na caracterização atual, obteve-se uma média 

de tempo de permanência no armazém de descarga e carga de 41 min, sendo o valor obtido, igual à 

média obtida no tempo de permanência no armazém, nos testes. No entanto, será natural que com a 

carga por detrás, o tempo de descarga e carga também seja reduzido, o que poderá significar, no 

cálculo de expedições adicionais, um maior número de expedições diárias.  

O cálculo do payback period, para os valores de fluxo de caixa, foi feito, tendo como base o 

pressuposto que a poupança de mão de obra terá um aumento de 1% ao ano e que a poupança de 

expedições irá aumentar 5% ao ano.  
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Por fim, é ainda importante a identificação de apenas três benefícios que tenham uma poupança 

associada a este projeto. Caso sejam identificados mais benefícios, com uma redução de custos 

significativa, os valores calculados para o payback period serão menores.  

 

6.2 Conclusões e Desenvolvimento Futuro 

A Sociedade Central Cervejas e Bebidas tem como objetivo implementar uma plataforma para cais 

de carga/descarga. Ao longo desta Dissertação foi feito um estudo deste projeto, onde são agora 

apresentadas duas sugestões finais  

Em primeiro lugar, foi feito um estudo da empresa, descrevendo a situação atual de carga e 

descarga de PA na fábrica de Vialonga. Posteriormente, foi realizada a revisão de literatura com as 

principais palavras chave identificadas e concluiu-se deste capítulo que não existia um modelo ou 

estudo sobre os métodos de carga e descarga, havendo apenas algumas fontes descritivas de 

infraestruturas e operações.  

De seguida, foi apresentada a metodologia que foi desenvolvida nesta Dissertação com base 

numa comparação da situação atual e situação futura. A aplicação de metodologia permitiu concluir 

que existem diferentes benefícios resultantes da alteração do método de carga e descarga. Em termos 

de benefícios intangíveis foi destacada a segurança, onde parece ser possível reduzir os riscos de 

segurança existentes na área de cargas e descargas. Contudo, nesta Dissertação, este benefício 

apenas foi abordado de forma teórica.  

Quanto aos benefícios tangíveis, foram evidenciados benefícios na redução de mão de obra, 

equipamentos e tempos de carga, sendo de realçar ainda, o aumento do número de expedições e do 

nível de serviço, embora este último se apresente apenas como indicador, pelo que não serão 

estimadas poupanças resultantes do seu incremento. 

A análise de tempos de carga e descarga desempenharam um papel importante no 

desenvolvimento da Dissertação. Assim, recorreu-se a uma cronometragem de tempos de 

permanência no armazém, no sentido de se ter uma visão geral sobre as atividades atuais e futuras do 

armazém de PA. Na observação da situação atual, registou-se uma média de 51 min quando se 

realizavam atividades de carga, de 41 min quando ocorriam descargas e o mesmo tempo quando o 

camião descarregava e carregava produto.  

Por outro lado, foi realizada uma experiência do sistema real, onde foi replicado tanto quanto 

possível o processo futuro. Isto significou uma preparação prévia da carga, em que o camião foi 

carregado por detrás pelo motorista e as paletes foram dispostas segundo o método utilizado em cais 

de carga/descarga. Nos dez testes realizados, obteve-se uma média de 41 min, realizando apenas a 

operação de carga. Concluiu-se, assim, que se obteve uma redução de 10 min em tempo de 

permanência de armazém, na situação futura. Com esta redução, estudou-se o número de cargas 

adicionais que é possível fazer por dia e qual o custo que se reduz em termos de transporte. 

Os restantes benefícios foram também evidenciados e estimados segundo a alteração para a 

situação futura. A cada um dos benefícios foi feito uma análise de sensibilidade com três cenários (A, 

B e C). Um cenário mais favorável (A) em que as poupanças eram mais elevadas, um cenário 
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intermédio (B) com poupanças intermédias e um cenário menos favorável (C) com as poupanças mais 

baixas. Nestes três cenários, o valor do investimento utilizado foi para a utilização de 14 cais de carga 

e descarga. 

Foram ainda idealizados outros três cenários, onde se estimou o número de cais necessários, 

conforme as variações nos tempos de carga, e respetivo investimento. Estes três cenários tiveram 

também como base um cenário mais favorável (D), um intermédio (E) e um menos favorável (F).  

Para a análise de sensibilidade destas poupanças e para o investimento esperado, foi aplicado o 

cálculo do payback period como justificação económica. Caso seja mantido o investimento inicial para 

14 cais de carga/descarga, no cenário mais favorável, obter-se-á um payback period de 3,6 anos, no 

intermédio de 4,7 anos e no cenário menos favorável de 6,7 anos. Caso seja ajustado o investimento 

para o número de cais necessários, no cenário mais favorável, com 6 cais de carga e descarga, o 

payback period será de 1,4 anos, no intermédio, com 6 cais de carga e descarga, será de 1,9 anos e 

no menos favorável, com 7 cais de carga e descarga, será de 3,2 anos.   

Nos resultados conseguidos, é de realçar as grandes diferenças obtidas quando se considerou um 

investimento para 14 cais de carga e descarga e o investimento para uma menor dimensão de cais. No 

caso da realidade se aproximar dos cenários menos favoráveis, surgirá uma diferença de 3,5 anos para 

ser recuperado o investimento, entre estes dois cenários (cenário C e E).  

Tendo em conta os resultados obtidos e as diferenças evidenciadas em termos de redução de 

tempos de permanência no armazém, será possível concluir que a implementação de uma plataforma 

para cais de carga e descarga trará diferentes benefícios associados. Sabendo que se trata de um 

investimento elevado e com um período de retorno de vários anos, é proposto na Dissertação, apenas 

a implementação da plataforma para 7 cais de carga e descarga, por ser esta a noção real da 

possibilidade de dar resposta às necessidades atuais. Com a evolução e crescimento da empresa, e 

caso venha a ser necessário, seria, então posteriormente, construída a restante plataforma.  

Em relação ao trabalho e desenvolvimento futuro, são de seguida apresentadas algumas linhas 

gerais. O primeiro ponto visa a realização de um maior número de testes do sistema real, com o objetivo 

de perceber se será possível chegar a uma redução de 15 min (cenário mais favorável) no tempo de 

permanência no armazém. Caso seja possível existir esta redução, existirá uma maior certeza acerca 

das poupanças resultantes, o que facilitará a tomada de decisão. O segundo ponto foca-se nas 

questões relacionadas com a segurança e é sugerido a realização de uma matriz de riscos com a 

probabilidade e impacto associados, pois daqui será possível tirar um maior número de conclusões 

relativamente a este benefício. Por fim, sugere-se o estudo do impacto que a implementação de VGAs 

teria em toda a operação, nos casos em que seja possível aplicar este tipo de automação nos 

armazéns.  

Em conclusão, espera-se que o trabalho desenvolvido seja útil para Sociedade Central de 

Cervejas e Bebidas e que a metodologia desenvolvida sirva de apoio e suporte para a tomada de 

decisões em futuras implementações de cais de carga e descarga.  
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Anexos 1 – Transcrição das Entrevistas Semiestruturadas 

 
Entrevista ao Warehouse&Distribution Manager  
 
Rita Elvas (RE): Quais são os pontos fortes e fracos do formato atual das cargas e descargas de 

produto acabado na Central de Cervejas? 

 

Warehouse & Distribution Manager (WDM): Os pontos fortes é que efetivamente quando trabalhamos 

com uma carga de monoproduto, ou seja 32 paletes da mesma referência, somos muito rápidos a 

carregar. Como estamos a fazer carga lateral, transportamos duas paletes logo de uma vez. Os pontos 

fracos têm a ver com a necessidade de abrir as lonas, é logo um tempo que perdemos, em que depois 

é necessário amarrar a carga. O mais importante de todos é a segurança. Temos que ter um motorista 

a acompanhar o empilhador e este pode pisar ou, de alguma forma, ter uma colisão com o motorista e 

daí resultar um acidente. 

 

RE: Que aspetos positivos e negativos tem este formato na operação de armazenamento e 

distribuição? 

 

WDM: Na distribuição os aspetos negativos são a flexibilidade de encontrar veículos com carga lateral 

ser limitada no mercado. Permitindo uma caga também traseira, podemos ir buscar galeras que são 

rígidas. Aí temos uma panóplia maior de cargas. Sendo que as galeras que têm lonas também podem 

ser carregadas por detrás e em que já não é preciso abrir as lonas. Na distribuição os pontos positivos 

têm ainda a ver com os clientes no canal moderno terem cais de carga e descarga. O motorista 

consegue agilizar tanto no processo de descarga na fabrica ou caso descarregue por detrás. Os 

aspetos negativos têm a ver com, não tendo as condições adequadas para parquear, se for numa zona 

com declive, a mercadoria pode cair. No cliente demora também sempre mais tempo porque é preciso 

desamarrar a carga, abrir lonas e o cliente tem que ter perícia para trabalhar lateralmente.  

 
RE: Na sua opinião, que características da operação de carga e descarga devem ser alteradas? 

Porquê? 

 

WHD: Primeiro ponto a segurança, acabar com carga lateral para deixar de ter empilhadores e pessoas 

no mesmo local. Com carga traseira evitávamos porque empilhador punha as paletes num determinado 

sítio e depois seria o motorista a carregar as paletes para o camião. Reduzia-se espaço atual para 

camiões, para um mais diminuto, aumentando a capacidade de carga substancialmente.  

 

RE: Que critérios foram tidos em conta ao procurar esta nova solução e como é que esta foi 

determinada? 

 

WHD: A nova solução são um misto de desenhos e ideias que fomos vendo. A ideia é criar uma 

plataforma na zona de carga, para simular cais de carga. Dessa plataforma para dentro do armazém 



76 

 

seguram tapetes rolantes onde a estas são colocadas do lado do armazém. Automaticamente irão ter 

a essa plataforma, onde está o motorista do camião que puxa as paletes para o interior do camião. 

Vamos ter beneficio no tempo porque quando camião chega ao cais, parte da mercadoria já estará à 

espera.  

 

RE: Quais são os pontos fortes e fracos da nova solução? 

 

WHD: Pontos forte são a segurança, aumento de flexibilidade de veículos que podem carregar e 

aumento de produtividade do armazém. Aumento de carga e redução do número necessário de 

empilhadores para a operação.  

 

RE: Quais são os resultados que se esperam alcançar? 

 

WHD: O objetivo é caminhar na nossa missão de choques e acidentes zero e ter um melhor nível de 

serviço ao cliente.  

 

 

Entrevista ao Warehouse Manager  
 
Rita Elvas (RE): Quais são os pontos fortes e fracos do formato atual das cargas e descargas de 

produto acabado na Central de Cervejas? 

 

Warehouse Manager (WM): Relativamente a esta versão o que temos atualmente é um modelo antigo, 

tendo ainda assim sofrido algumas alterações significativas ao longo dos último anos. Nesta solução 

atual coabitam pessoas, máquinas e condutor de empilhadores no mesmo local. Um ponto fraco é a 

distância que percorre o condutor de empilhador no armazém e as questões de segurança que existem 

atualmente.  

 

RE: Que aspetos positivos e negativos tem este formato na operação de armazenamento e 

distribuição? 

 

WM: O modelo atual baseia-se na distribuição de cargas ao longo de 24h pelo operador de transportes. 

A dificuldade prende-se por cumprir os tempos de carga e este mapa. Sempre que existem 

constrangimentos de cargas, ou seja, quando demoramos um pouco mais no tempo de carga, este 

impacto afeta a entrega do produto aos clientes na hora e dia programados.  

 

RE: Na sua opinião, que características da operação de carga e descarga devem ser alteradas? 

Porquê? 

 

WM: A situação é que sempre que qualquer operação seja controlada por pessoas, é sempre difícil 

controlar o que quer que seja. Existem sempre impactos negativos nestas operações e positivos 
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quando as operações são mais automatizadas. O que se propõe é automatizar um pouco mais os cais 

de cargas e descargas. O ideal seria ter um armazém todo robotizado e automatizado. Não tendo isto, 

pretende-se ter um misto de aquilo que não é automatizada e uma parte que possa ser automatizada, 

nomeadamente os cais de carga.  O que se pretende implementar é criar uma plataforma de cais de 

carga, onde a carga esteja pronta por antecipação e seja carregada de uma forma mais moderna, com 

motas, por exemplo. O motorista será responsável por introduzir dentro do carro as paletes 

correspondentes.  

 

RE: Que critérios foram tidos em conta ao procurar esta nova solução e como é que esta foi 

determinada? 

 

WM: Esta solução foi encontrada por nós, depois da experiência destas pistas. O método não é novo, 

já se faz noutro locais e ainda mais automatizada. Esta solução continua a ter uma parte não 

automatizada, porque entre aquilo que vai para o armazém para a plataforma terá de ser feita por 

empilhadores. O projeto é feito por nós e a implementação também. 

 

RE: Quais são os pontos fortes e fracos da nova solução? 

 

WM: O ponto forte será ter alguma independência em relação ao fator humano, porque o condutor de 

empilhador deixará de ter aqui uma incidência tão grande naquilo que é a carga e descarga do carro, 

passando assim a responsabilidade para os outos. Pretende-se que a solução tenha diminuição de 

custo pessoal, diminuição de tempo de carga e aumento de segurança.  

 

RE: Quais são os resultados que se esperam alcançar? 

 

WM: O que pensamos é o aumento de segurança, diminuição de tempos de carga e descarga e, 

sobretudo, um ganho de produtividade no armazém, onde faremos com certeza mais serviço.  
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Anexos 2 – Registo de tempos cronometrados no armazém 100 na 

situação atual 

 
Operação de Carga com 1 Empilhador 
 

Nº 
Descrição 

(C, D) 
Tempo para 

abrir (hh:mm) 
Tempo operação 

(hh:mm) 
Tempo para 

fechar (hh:mm) 
Empilhadores 

1 C-100 00:08 00:38 00:15 1 

2 C-100 00:05 00:45 00:06 1 

3 C-100 00:04 00:54 00:11 1 

4 C-100 00:05 00:39 00:07 1 

5 C-100 00:02 00:30 00:09 1 

6 C-100 00:03 00:15 00:18 1 

7 C-100 00:03 00:28 00:08 1 

8 C-100 00:05 00:41 00:08 1 

9 C-100 00:05 00:35 00:06 1 

10 C-100 00:04 00:58 00:07 1 

11 C-100 00:05 00:52 00:14 1 

12 C-100 00:02 00:35 00:03 1 

13 C-110 00:05 00:12 00:12 1 

14 C-100 00:05 00:51 00:10 1 

15 C-100 00:03 00:31 00:08 1 

Média - 00:04 00:38 00:09 - 

DP - 00:01 00:13 00:04 - 

 
 
Operação de Carga com 2 Empilhadores 
 
 

 

Nº 
Descrição 

(C, D) 
Tempo para abrir 

(hh:mm) 
Tempo operação 

(hh:mm) 
Tempo para 

fechar (hh:mm) 
Empilhadores 

1 C-100 00:09 00:30 00:10 2 

2 C-100 00:05 00:25 00:08 2 

3 C-100 00:06 00:29 00:08 2 

4 C-100 00:05 00:23 00:12 2 

5 C-100 00:03 00:24 00:14 2 

6 C-100 00:03 00:18 00:11 2 

7 C-100 00:02 00:24 00:08 2 

8 C-100 00:04 00:22 00:08 2 

Média - 00:05 00:24 00:10 - 

DP - 00:02 00:04 00:02 - 
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Operação de Descarga com 1 Empilhador 
 

Nº 
Descrição 

(C, D) 
Tempo para 

abrir (hh:mm) 
Tempo operação 

(hh:mm) 

Tempo para 
fechar 

(hh:mm) 
Empilhadores 

1 D-100 00:23 00:40 00:12 1 

2 D-100 00:03 00:30 00:04 1 

3 D-100 00:06 00:42 00:03 1 

4 D-100 00:08 00:59 00:02 1 

5 D-100 00:07 00:45 00:05 1 

6 D-100 00:05 00:28 00:02 1 

7 D-100 00:08 00:12 00:02 1 

8 D-100 00:03 00:19 00:03 1 

9 D-200 00:03 00:18 00:03 1 

10 D-100 00:05 00:17 00:03 1 

11 D-100 00:04 00:22 00:05 1 

Média - 00:07 00:30 00:04 - 

DP - 00:05 00:14 00:03 - 

 
 
 
 
 
Operação de Descarga com 2 Empilhadores 
 

 
 
 
 
 
 

Nº 
Descrição 

(C, D) 
Tempo para 

abrir (hh:mm) 
Tempo operação 

(hh:mm) 
Tempo para 

fechar (hh:mm) 
Empilhadores 

1 D-100 00:09 00:28 00:04 2 

2 D-100 00:08 00:28 00:05 2 

3 D-100 00:09 00:15 00:03 2 

4 D-100 00:05 00:16 00:13 2 

5 D-100 00:08 00:10 00:03 2 

6 D-100 00:05 00:12 00:02 2 

7 D-100 00:07 00:12 00:02 2 

8 D-100 00:05 00:25 00:06 2 

Média - 00:07 00:18 00:05 - 

DP - 00:02 00:07 00:03 - 
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Operação de Carga e Descarga com 1 Empilhador 
 

 
 

Nº 
Descrição 

(C, D) 
Tempo para 

abrir (hh:mm) 
Tempo operação 

(hh:mm) 

Tempo para 
fechar 

(hh:mm) 
Empilhadores 

1 D- 200 00:05 00:13 00:01 1 

1 C-100 00:04 00:34 00:09 1 

2 D-100 00:10 00:32 ---- 1 

2 C-100 --- 00:18 00:10 1 

2 C-200 00:03 00:33 00:07 1 

3 D-100 00:08 00:28 ---- 1 

3 C-100 ---- 00:30 00:13 1 

4 D-100 00:07 00:15 --- 1 

4 C-100 --- 00:53 00:09 1 

5 D-100 00:05 00:20 --- 1 

5 C-100 --- 00:36 00:04 1 

6 D-100 00:02 00:30 --- 1 

6 C-100 --- 00:30 00:05 1 

7 D-100 00:15 00:26 --- 1 

7 C-100 --- 00:52 00:09 1 

8 D-100 00:06 00:30 --- 1 

8 C-100 --- 00:40 00:08 1 

9 D-100 00:06 00:18 --- 1 

9 C-100 --- 00:22 00:07 1 

10 C-100 00:06 00:16 00:05 1 

10 C-100 00:20 00:31 00:20 1 

11 D-100 00:03 00:15 --- 1 

11 C-100 --- 00.35 00:08 1 

12 D-100 00:04 00:18 --- 1 

12 C-100 --- 00:52 00:05 1 

13 C-100 00:05 00:23 00:09 1 

13 C-100 00:04 00:19 00:06 1 

Média - 00:06 00:28 00:07 - 

DP - 00:04 00:11 00:04 - 


