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Resumo 

O armazém e as suas atividades inerentes constituem um elemento extremamente importante na ati-

vidade económica de uma empresa. Anteriormente, não eram tidos em consideração aspetos como a 

eficiência do espaço ou os equipamentos de manipulação de produtos. Hoje, num armazém, existem 

elevados níveis de desempenho que são exigidos às empresas e, consequentemente, às atividades 

nos seus armazéns. 

Tem-se vindo a notar uma crescente pressão para as empresas entregarem os seus produtos num 

menor tempo possível, existindo cada vez mais encomendas com pouco volume, mas com muitos 

SKU’s diferentes. Esta tendência nas cadeias de abastecimento globais implica que sejam tomadas 

medidas ao nível da aplicação de estratégias eficazes para várias operações logísticas, do rigor do 

controlo de inventário e da diminuição de tarefas sem valor acrescentado, aliado ao uso de equipamen-

tos que facilitem as operações, ao desenho adequado do armazém e à implementação de sistemas de 

informação. 

Esta dissertação apresenta uma abordagem ao dimensionamento de um novo armazém de uma em-

presa que comercializa rolos de tecido para fardamento e roupa de trabalho, recorrendo a um estudo 

da sua configuração mais adequada, bem como à seleção dos equipamentos de armazenagem ine-

rentes que facilitem toda a operação logística global. Também se irá analisar a estrutura de produtos 

de acordo com uma análise ABC, bem como o endereçamento dos produtos em localizações de arma-

zenagens. Pretende-se ainda determinar e analisar as novas operações logísticas de execução do 

novo armazém de uma empresa grossista. 

 

Palavras-Chave: Desenho de armazém, análise ABC, endereçamento de produtos, operações logísti-

cas 
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Abstract 

The warehouse and its inherent activities are an extremely important element in the economic activity 

of a company. In former times, it was not considered aspects such as efficiency in warehouse space 

utilization or product handling equipment. Today, in a warehouse, there are high performance levels 

that are required to the firms and, consequently, the activities inherent to their warehouses. 

There has been an increasing pressure for companies to deliver their products in the shortest time 

possible, followed with a rise more orders with little volume, but with many different SKUs. This trend in 

the global supply chains means that measures are being considered such as the implementation of 

effective strategies for various logistical operations, the adoption of inventory control to provide accuracy 

and the reduction of non-value added tasks, all of this combined with the use of equipment to facilitate 

the warehouse operations, associated with a proper warehouse design and with the implementation of 

information systems. 

This dissertation presents an approach to the design of a new warehouse for a company in the retail of 

fabric rolls for uniforms and workwear, studying the most appropriate configuration for the facility, and 

assessing the inherent handling equipment that would help the overall logistic operation. It will also be 

analysed the product structure with an ABC analysis, as well as product slotting in storage locations. 

Additionally, it is intended to determine and analyse new logistic operations to the new warehouse. 

 

Keywords: Warehouse design, ABC analysis, product slotting, logistics operations 
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1. Introdução 

As tendências em metodologias operacionais e novas tecnologias em armazéns têm vindo a crescer 

exponencialmente nos últimos anos. Além deste presente ambiente célere de informação, também os 

requisitos da procura no mercado se alteraram, modificando as atividades de planeamento e controlo 

dentro de um armazém; o planeamento referente às decisões que condicionam a médio e longo prazos, 

como a arrumação de produtos nos locais de armazenagem; o controlo diz respeito a decisões opera-

cionais que afetam a curto prazo atividades como a rota ou sequências de picking (Van den Berg e 

Zijm,1999; Roodbergen e Vis, 2009). 

Como referido por Rouwenhorst et al. (2000), Ashayeri e Gelders (1985) e Cormier (1997) os tópicos 

de planeamento e controlo são várias vezes abordados na literatura científica. No entanto, pouco foco 

se dá à metodologia de desenho de um armazém.  

No decurso de um projeto de desenho de um armazém, existem matérias características que são abor-

dadas, nomeadamente a descrição da funcionalidade, especificações técnicas, seleção de equipamen-

tos e determinação do layout. Em cada uma destas etapas, é necessário ter sempre em consideração 

objetivos de desempenho que estarão condicionados pelos custos, capacidade de armazenagem, entre 

outros condicionantes, que serão avaliados de acordo com trade-offs balizados pelo cliente em ques-

tão. 

De acordo com Rushton et al. (2010), para assegurar que o conceito total de logística é posto em 

prática e que os trade-offs são adequadamente alcançados, é essencial que se adote uma abordagem 

de planeamento positiva. O planeamento passa por níveis estratégicos, táticos e operacionais, com 

impactos de longo, médio e curto prazos, respetivamente. Na Figura 1.1 é possível identificar a hierar-

quia que reflete o espetro do planeamento e controlo nos três diferentes níveis. Existe uma sobreposi-

ção que indica por exemplo, que uma decisão tomada por uma empresa poder-se-á enquadrar num 

nível estratégico, pois tem um elevado impacto para a sua atividade; no entanto, para uma outra em-

presa, o mesmo tipo de decisão terá um cariz tático, na medida em que o âmbito onde se insere a sua 

atividade não advém um impacto com grande significância. Todavia, de acordo com Van den Berg 

(1999), a definição de planeamento apenas se cinge às políticas desenvolvidas num nível tático, no-

meadamente ao endereçamento de produtos; o controlo diz respeito aos movimentos dos produtos 

num nível operacional. 

Os dois grandes grupos de decisão a nível estratégico, segundo Rouwenhorst et al. (2000), estão re-

lacionados com o desenho de: 1) fluxo de processos e 2) sistemas de armazenagem. O primeiro define 

as operações logísticas de execução (descarga, conferência física e receção, arrumação, reaprovisio-

namento, picking, embalagem e expedição); o segundo diz respeito ao investimento em recursos, ca-

pacidade de armazenagem, políticas de endereçamento de produtos e estratégias de picking. Num 

nível tático, incluem-se questões como o dimensionamento das zonas de picking, sistemas de arma-

zenagem e áreas de cais de carga e descarga, determinação dos MHE’s (Material Handling Equi-

pments, tema abordado no subcapítulo 2.2.4) e do layout de armazém. Por último, é num nível opera-

cional que as restrições definidas nas etapas anteriores serão enfrentadas, assim que os fluxos de 
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processos sejam executados. São tomadas decisões de desempenho da tarefa de reaprovisionamento 

ou a alocação de tarefas à estrutura organizacional, por exemplo. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Caracterização da Empresa 

A Empresa X (nome fictício, criado por motivos de confidencialidade) aumentou significativamente o 

seu volume de vendas nos últimos anos e, acompanhando esse cenário, também aumentaram as ne-

cessidades em dimensionar e compor uma operação logística global eficiente à atividade de negócio 

da empresa, que singularmente se traduzirá na edificação de um novo armazém para albergar um novo 

sistema logístico.  

De acordo com os objetivos traçados pela Empresa X, é fundamental entender o posicionamento do 

negócio no que se refere à evolução do conjunto de artigos, carteira de clientes e volume de vendas. 

Com o processo do aumento da equipa comercial e as visitas a novas feiras, prevê-se um aumento do 

número de referências para os próximos anos, oferecendo uma maior oferta de produtos a clientes 

atuais e futuros. Prevê-se igualmente um aumento progressivo do volume de vendas, que terá grande 

aposta tanto em mercado nacional como em mercado internacional (novos países como Holanda, Fin-

lândia, Rússia). O mercado espanhol, em poucos anos, permitiu o aumento de cerca de 50% do volume 

de negócios. Também se antecipa um aumento ligeiro do número de clientes através de um aumento 

da força de vendas nos mercados nacional e internacional. 

 

1.2 Contextualização do problema 

Devido ao facto de o armazém atual já não conseguir acompanhar o crescimento da Empresa X, este 

tornou-se numa barreira à expansão do negócio. Foi encontrado, assim, um momento crítico para a 

tomada de decisão num investimento na construção de um novo armazém, no dimensionamento e 

conceção das atividades logísticas de execução inerentes à operação global da empresa. 

O presente trabalho incidirá no estudo e dimensionamento de um novo armazém que irá ser construído 

de raiz para dar lugar às operações logísticas da Empresa X. A área do armazém já se encontra definida 

e instituída num projeto de arquitetura. Assim sendo, tenho uma área de armazém já fixada, o problema 

centrar-se-á na divisão da sua área total, dos processos logísticos de execução que aí terão lugar e 

todos os equipamentos, infraestruturas e requisitos inerentes à operação logística global da empresa. 

Nível

Estratégico

Nível

Operacional

Planeamento

Controlo

Nível

Tático

Figura 1.1 - Hierarquia de planeamento logístico (Adaptado de Rushton et al., 2010). 
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1.3 Objetivos 

Os trabalhos a desenvolver no âmbito da dissertação de mestrado “estudo, dimensionamento e conce-

ção logística de um novo armazém de uma empresa grossista” têm por objetivo final desenhar uma 

solução de logística futura para a Empresa X que esteja alinhada com os seus requisitos logísticos e 

com o seu plano de crescimento económico para os próximos anos. 

É proposto que na presente dissertação de mestrado se desenvolvam e apliquem métodos de definição 

de um layout de armazém que seja compatível com a atividade logística da Empresa X, dotando-a da 

robustez e flexibilidade adequadas à especificidade e características do negócio e mercado onde a 

esta empresa se insere. 

O dimensionamento das zonas afetas a cada operação logística de execução, considerando a análise 

de dados históricos de entradas e saídas dos produtos, irá influenciar o número de SLOT’s necessárias 

e disponíveis, a área de placa operacional afeta aos processos de R/E, a área de influência afeta ao 

processo de picking ou embalagem e o sistema de reaprovisionamento. 

Os três objetivos primordiais que se prendem com esta Dissertação são: 

• Uma revisão de literatura relacionada com: 

o O problema de desenho de um armazém e determinação de todos os aspetos que lhe 

são inerentes; 

o Os processos logísticos de execução, que têm grande impacto no layout de armazém. 

• Definição clara do problema em estudo e metodologia que irá conduzir à determinação dos 

requisitos operacionais futuros, de acordo com um diagnóstico holístico da situação atual 

da empresa 

• Proposta de implementação, onde é feito o cruzamento dos dois pontos anteriores, que irá 

permitir o dimensionamento e conceção logística do novo armazém para a Empresa X, 

com o fim de aumentar a produtividade desta empresa, acompanhando também o seu 

crescimento no mercado. 

Este projeto assentará assim em dois grandes temas, sendo estes o problema de desenho do armazém 

e a análise de dados que perfilará os padrões de encomendas da Empresa X, temas estes que serão 

a base desta tese de dissertação de mestrado, que irá revelar uma melhor alternativa para esta em-

presa. 

 

1.4 Metodologia 

Para se encontrar a melhor alternativa para a Empresa X, pretende-se seguir a seguinte linha metódica: 

• Primeira etapa - surge a revisão de literatura, com a intenção de identificar e avaliar dados 

relevantes, com base nos assuntos identificados no problema. Esta é uma etapa crucial para 

determinar aspetos chave acerca de desenho e layout de armazéns, métodos de segmentação 

e endereçamento de produtos e estratégias de picking. 

• Segunda etapa – nesta etapa caracteriza-se e contextualiza-se o problema em estudo, bem 

como os assuntos que designaram a motivação à sua resolução e investigação. 
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• Terceira etapa – criar-se-á um macro dimensionamento do armazém em estudo, com parâme-

tros previamente fixados, como é o caso do projeto de arquitetura, onde já se encontram defi-

nidos os cais de R/E e as áreas de armazenagem e administrativas. 

• Quarta etapa – aqui engloba-se toda a análise de dados, onde estes irão ser exaustivamente 

examinados, de forma a convergir para um perfil comum à atividade global da empresa e, com 

essa informação, definir os processos logísticos de execução de I/O (inbound e outbound). 

• Quinta etapa - Enquadramento adequado para relatório de resultados da etapa anterior, com 

recurso a software como o SketchUp e AutoCAD (para modelação 3D das futuras alternativas 

de soluções logísticas), AA (Affinity Analyser, disponível em http://www.warehouse-sci-

ence.com) e HM (Heat Map, disponível em http://www.warehouse-science.com) (para estudar 

cenários de endereçamento de produtos) e Power BI (ferramenta de Business Inteligence para 

reporte dinâmico de dados). 

• Sexta etapa - Análise de resultados, discussão e considerações finais, onde os resultados irão 

ser analisados e discutidos, de forma a conjeturar conclusões bem sustentadas no propósito 

global da resolução do problema. 

 

1.5 Estrutura 

A estrutura da presente dissertação de mestrado traduz a sua linha metodológica, distribuída por cinco 

principais capítulos. 

No primeiro e presente capítulo são enumeradas as etapas metodológicas e é apresentada a estrutura 

do trabalho futuro, delineando sumariamente o contexto do problema e definindo objetivos para a sua 

resolução. 

O segundo capítulo apresenta o estudo e revisão bibliográfica inerente ao desenho de armazéns, sendo 

essa a categoria primordial onde o problema deste trabalho se enquadra. Esta revisão de literatura 

percorre cinco grandes pilares que sustentam a resolução do problema de desenho de armazéns, de-

finindo o suporte à abordagem ao problema deste trabalho nos capítulos seguintes. 

No terceiro capítulo é realizado um diagnóstico mais detalhado do estado atual das operações logísti-

cas da Empresa X, verificando a adequabilidade do presente layout onde a essas operações estão 

inseridas. 

O quarto capítulo consiste na exposição dos procedimentos inerentes à análise de dados, amplamente 

focada nos registos de saída de produto de armazém, de forma a poder criar um perfil para cada novo 

processo logístico de execução a definir. 

Por último, no quinto capítulo, estabelecem-se as considerações finais resultantes da anterior proposta 

de implementação, bem como o conjunto de limitações à resolução do problema, descrevendo igual-

mente o desenvolvimento de trabalho futuro no âmbito do problema analisado. 

  



 
 

5 

2. Enquadramento teórico 

2.1 Cadeia de abastecimento 

A cadeia de abastecimento constitui, de acordo com Archibald et al. (1999), um conjunto de atividades 

que uma organização utiliza para criar e entregar valor, seja na forma de um produto, serviço, ou com-

binação de ambos, para os seus clientes. 

Para os autores Min e Mentzer (2004), a cadeia de abastecimento é descrita como sendo “um conjunto 

de três ou mais organizações diretamente ligadas a um ou mais fluxos a jusante ou a montante de 

produtos, serviços, finanças e informação de uma fonte para um consumidor”. 

Nos vários sistemas logísticos que se cruzam numa rede complexa entre instalações e serviços de 

transporte, é possível encontrar diferentes cadeias de abastecimento. Do grupo de instalações fazem 

parte armazéns, centros de produção de produto acabado ou semi-acabado, centros de distribuição 

(CD’s), pontos de transhipment (transferência de mercadoria entre dois meios de transporte, no decurso 

de uma rota), centros de separação de correio, entre outros. Os serviços de transporte, sejam eles 

considerados rodoviários, ferroviários, aéreos ou marítimos, representam a união e conexão de todos 

os elementos nesta rede (Ghiani et al. 2013). 

A evolução da gestão das cadeias de abastecimento, ou Supply Chain Management (SCM), partiu de 

uma segregação das atividades de empresas retalhistas e grossistas e atividades de distribuição física 

e logística, para a integração destes dois elementos, de forma a criar uma vantagem competitiva entre 

cada um dos intervenientes. O foco na SCM para as indústrias grossista e retalhista encontra-se em 

questões como a localização, logística e o serviço ao cliente, quando comparado com a indústria de 

fabrico. Os desenvolvimentos nas últimas duas décadas de mecanismos como o Electronic Data Inter-

change (EDI), os códigos de barras, software para aplicações de logística e o Radio Frequency Identi-

fication (RFID), entre outros, permitiram a integração das várias entidades incluídas na cadeia de abas-

tecimento, desenvolvendo a SCM em cada uma destas entidades (Tan, 2001; Wisner et al., 2014). 

Na perspectiva da SCM, todas a organizações são tratadas como entidades virtuais e unificadas, onde 

se incluem as atividades de planeamento, desenho do produto e desenvolvimento, extração, fabrico, 

montagem, transporte, armazenamento, distribuição e suporte de entrega ao consumidor (Tan, 2001). 

Este fluxo encontra-se esquematizado na Figura 2.1, retratando holisticamente as várias atividades 

dentro da cadeia de abastecimento. 

A	Terra
Extração	
Matérias-
Primas

Fabrico	
Matérias-
Primas

Fabrico	
Componentes

Fabrico	
Produto	Final Grossistas Retalhistas

Armazenamento	e	
Distribuição	Física

Consumidores	
Finais

Reciclagem

Figura 2.1 - Atividades e tipos de empresas numa cadeia de abastecimento. (Adaptado de New e Payne, 1995). 
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Como foi descrito por Metters (1997), “num típico fluxo de atividade dentro da cadeia de abastecimento, 

diferentes empresas providenciam matérias-primas aos fabricantes, que oferecem produtos acabados 

a empresas grossistas, onde estes combinam muitos produtos de fabricantes para venderem aos reta-

lhistas, que por sua vez estes vendem ao consumidos o produto. Adicionalmente ao fluxo físico dos 

produtos a montante na cadeira, existe o fluxo de informação que prossegue a jusante. Apenas o reta-

lhista tem o contato direto com o consumidor final. A procura vista pelos grossistas consiste nas enco-

mendas dos retalhistas, em vez dos consumidores, e assim por diante na cadeia de abastecimento. “ 

Sendo a complexidade entre diferentes empresas em diferentes estratos da cadeia de abastecimento 

o descreve adequadamente este tipo de sistemas, é possível identificar comumente o bullwhip effect. 

Esta situação descreve uma amplificação dos valores da procura, que são crescentes quanto mais a 

montante analisarmos a cadeia de abastecimento. É possível amenizar o impacto das consequências 

inerentes ao bullwhip effect, se se corrigir ou eliminar essas mesmas causas na sua origem (Dejon-

ckheere et al., 2004). 

 

2.2 Desenho de armazéns 

Uma determinada empresa que possua um armazém como elemento inerente à sua operação, inde-

pendentemente do seu posicionamento quer no mercado quer na cadeia de abastecimento, terá crité-

rios, restrições e condicionantes únicas ao seu negócio. Durante o desenho de armazém, tudo o que 

se decide em cada fase terá que ser compatível entre si, isto é, deve-se criar uma solução ótima de 

uma forma global, de acordo com os diferentes trade-offs que possam surgir, em vez de definir uma 

solução ótima para um subproblema. 

Previamente à introdução das questões envolventes no desenho de armazéns, deverão ser considera-

dos os objetivos primordiais de um armazém; de acordo com Smith (2000), são estes os seguintes: 

• Maximizar a eficácia da utilização do espaço; 

• Maximizar a eficácia da utilização de equipamento; 

• Maximizar a eficácia da utilização da mão de obra; 

• Maximizar a acessibilidade a todos os items; 

• Maximizar a proteção de todos os items. 

De uma forma global, um armazém compreende produtos, processos e organização. De acordo com 

Rouwenhorst et al., (2000), os critérios que conduzem o problema do desenho de armazéns são: 

• Investimento e custos operacionais; 

• Flexibilidade de produto e/ou volume (aplicável a linhas de produção); 

• Fluxo de produtos; 

• Capacidade de armazenamento; 

• Tempo de resposta; 

• Qualidade do cumprimento de encomenda; 

A importância e interdependência para cada um destes critérios aplica-se distintamente conforme o tipo 

de armazém: armazém de produção ou armazém de distribuição. 
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Num armazém de produção, destinado ao armazenamento de matérias-primas, produto acabado ou 

semiacabado, pretende-se uma elevada capacidade de armazenamento e um tempo de resposta efi-

ciente, devido à grande imprevisibilidade dos níveis de procura. Comumente, são empresas associadas 

a armazéns de produção que se encontram no início da cadeia de abastecimento, onde o bullwhip 

effect tem um maior impacto. Um fabricante experiencia normalmente um atraso entre a colocação de 

uma ordem de produção e a conclusão desta mesma produção, sendo este o período onde surgem 

complicações nas decisões de encomendas e reduzem o tempo de resposta (Croson e Donohue, 

2005). 

As grandes atividades de um armazém de distribuição vinculam-se ao armazenamento e ao cumpri-

mento de várias encomendas, que poderão pressupor vários produtos e quantidades reduzidas por 

linhas de encomenda, tornando o processo de picking complexo. Assim, os critérios a definir num ar-

mazém deste tipo seriam o máximo fluxo de produtos, para valores reduzidos de investimento e custos 

operacionais. 

Para Rouwenhorst et al., (2000), estes critérios poderão ser vistos como objetivos ou restrições ao 

problema do desenho de armazéns. Dois exemplos de restrições para o problema de desenho de ar-

mazém serão: 

• Pé-direito do edifício, que irá condicionar a altura máxima de armazenagem; 

• Custos de investimento, que poderão conduzir à criação de um armazém convencional, des-

cartando, por exemplo, opções de sistemas mais automatizados, também denominados de 

Automated Storage and Retrieval System (AS/RS). 

De acordo com Gu et al. (2010), o tema do desenho de armazéns envolve cinco grandes decisões: 

• Determinação da estrutura global do armazém, calculando o padrão do fluxo de materiais 

existente, estipulando o número de zonas em armazém, a sua função e inter-relações; 

• Mensuração e dimensionamento do armazém, alocando o espaço em armazém para cada 

zona, onde a política e custos de inventário deliberados irão influenciar esta tomada de decisão; 

• Determinação do layout, configurando-o para cada zona definida; 

• Seleção do equipamento de armazém, determinando o nível de automação pretendido; 

• Seleção das estratégias operacionais, designando a forma de operar dentro do armazém. 

Os critérios e temas referidos anteriormente oferecem uma perspetiva de metodologia a aplicar no 

problema de desenho de armazéns. No entanto, “múltiplas decisões estão interrelacionadas e por isso 

é frequentemente necessário agrupar problemas relevantes que deverão ser resolvidos em simultâ-

neo.” (Rouwenhorst et al., 2000) e também “as decisões de desenho de armazém estão fortemente 

unidas e é difícil definir uma fronteira precisa entre estas.” (Gu et al., 2010). 

 

2.2.1 Arquitetura e construção 

Existem dois tipos de edifícios de armazéns: 1) o convencional, um edifício independente onde as ope-

rações de armazém são desempenhadas; 2) o autoportante, onde o próprio sistema de estantes indus-

triais faz parte do sistema construtivo do edifício, tornando o edifício com um excelente aproveitamento 
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em altura. Muitos elementos periféricos são comuns num armazém convencional; de acordo com Tom-

pkins e Smith (1998), existem elementos e parâmetros básicos nos edifícios de um armazém que cor-

respondem a requisitos operacionais que determinam a configuração do edifício em si: 

• Desenho da laje, analisando a distribuição de cargas, planimetria e acabamento; 

• Altura útil disponível para a operação; 

• Dimensões da grelha de pilares estruturais; 

• Estruturas de suporte de estantes industriais; 

• Desenho das laterais e cobertura do edifício, considerando níveis de luminosidade, aqueci-

mento e outras necessidades de ambiente; 

• Proteção contra incêndios; 

• Desenho das áreas de cais de R/E. 

Previamente à definição destes elementos básicos, é necessário ter uma abordagem do desenho do 

edifício do ponto de vista da operação logística que aí terá lugar, bem como os requisitos para as 

condições dos trabalhadores e a disponibilidade de meios financeiros. A localização do armazém tam-

bém seria algo a ter em conta. 

As tomadas de decisão relativas à localização de CD’s ou armazéns são críticas e requerem uma 

análise atenta, por se tratarem de decisões a longo prazo onde não é exequível a sua alteração num 

curto ou médio prazos. No entanto, a definição da capacidade de um CD ou armazém poderá não ser 

tão inflexível quanto é a decisão do local de construção, na medida em que é possível ampliar ou 

reformular o edifício com novas naves de armazenagem ou por aumento do pé-direito. O contrário   

ocorre em questões como o transporte, inventário, partilha de informação, que podem ser reotimizadas 

prontamente e em resposta a possíveis transformações na cadeia de abastecimento. 

Assim sendo, as decisões de localização de instalações são fixas e não são modificadas por decisões 

associadas, por exemplo, a exigências de clientes, custos de transporte, entre outros. Se a localização 

escolhida para determinada instalação for resultado de uma decisão mal estudada, poderão existir no 

futuro custos excessivos de transporte ou gestão de inventário incorridos durante o tempo de vida des-

tes CD’s ou armazéns. É certo que o nível de eficiência relacionado com a localização destas instala-

ções está vinculado com alguma incerteza, nomeadamente em termos de custos de transporte ou de 

deslocação de inventário (afetados por taxas de juro e custos com seguros). Assim sendo, é importante 

e crítico que as equipas que planeiam e definem estas escolhas reconheçam que existe um nível de 

incerteza inerente ao problema da escolha de localização de uma instalação (Daskin et al., 2005). 

A laje é o elemento estrutural responsável pelo suporte do armazém. Assim, deverá ser a base de todos 

os elementos, sem colapsar ou fissurar durante a vida útil desta infraestrutura. Para tal, é fundamental 

definir a carga a que a laje estará sujeita. Para o cálculo da carga máxima em laje, é necessário consi-

derar os níveis em estantes de armazenagem e a carga em cada um das SLOT’s.  

De acordo com Gerber (2005) “os pavimentos de um armazém são comumente caracterizados por ter 

elevadas cargas, tráfego sob rodas e uma elevada dimensão. Em alguns armazéns autoportantes, o 

pavimento está desenhado para suportar uma carga de mais de 25 toneladas em cada pilar de estan-

teria”. 
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Com a construção de um novo armazém, o pavimento deverá ser desenhado para suportar as cargas 

que lhe serão impostas devido ao equipamento de armazenagem. No caso de termos um armazém já 

construído, é necessário obter a informação mais completa de forma a assegurar que o pavimento está 

dimensionado para receber as cargas impostas pela estanteria, sem causar possíveis deformações no 

próprio pavimento. Assim, as condições do pavimento deverão ser analisadas previamente à instalação 

de sistemas de estanteria ou outro equipamento especializado em manipulação de materiais. 

O desenho do pavimento de uma instalação exige vários requisitos técnicos, onde são tidos em con-

deração a carga do pavimento, o tipo de estanteria e a planimetria. Na construção da instalação tam-

bém deverá ter em consideração elementos como a temperatura, humidade, condições atmosféricas, 

atividade sísmica, entre outros. Este conjunto de questões poderão influenciar o desempenho da im-

plementação, conservação e durabilidade da estanteria e dos empilhadores. Assim sendo, existem 

legislação europeia que cobre estes requisitos e define tolerâncias no que diz respeito aos requisitos 

de pavimento para uma instalação industrial (Durdevic e Momcilo, 2013). 

Pelo facto da carga inserida em cada SLOT representar em grade parte o peso do sistema global, a 

estabilidade da estrutura no geral é grandemente influenciada pelas características (p.ex.: distribuição 

do peso por viga de estante) e posicionamento (áreas não baricêntricas) das SLOT’s. Estes parâmetros 

poderão comprometer a estabilidade da estrutura global do armazém. No trabalho executado por Bor-

tolini et al. (2015) conseguiu-se abordar quantitativamente o problema de endereçamento de produtos 

(ver subcapítulo 2.2.8) cruzando duas variáveis: a carga por SLOT e a rotatividade do produto. Este 

caso prático foi aplicado numa empresa de bebidas em Itália, num local muito suscetível à presença de 

atividade sísmica. O objetivo seria o de garantir e salvaguardar a segurança dos operadores e produtos 

dentro do armazém, sem comprometer o desempenho e tempo das atividades logísticas. 

Relativamente ao pé direito do edifício, este parâmetro irá ter impacto na altura dos módulos de estan-

tes de armazenagem. De acordo com Roux e Liu (2010), as alturas recomendadas para a acessibili-

dade dos operadores pedestres à zona de armazenagem é entre 0,60 m a 1,80 m de altura, com último 

plano para os 1,60 m de altura a aceder. 

A criação de um planeamento, de uma estratégia de supervisão e de uma designação de diretrizes de 

segurança são pontos fundamentais associados à operação de atividades em altura dentro de um ar-

mazém, devido aos riscos inerentes que lhe estão associados. Deverá estar disponível equipamento 

adequado aos trabalhos a ser executados em altura, onde estes deverão ser inspecionados regular-

mente, de forma a assegurar que se encontrar seguros e a ser utilizados corretamente Richards, G. 

(2014). 

É importante salientar a importância da definição das áreas de R/E que estarão estreitamente associ-

adas aos locais de cais de entrada e saída de mercadoria, sendo sua localização definida previamente 

num projeto de arquitetura. Futuramente a aliado ao mapeamento de fluxos de entradas e saídas, alo-

cam-se os pontos de R/E a diferentes tarefas, de acordo com as necessidades das atividades de des-

carga ou expedição.  
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Uma vez determinada a localização do armazém, poder-se-á executar um plano de emergência onde 

esteja exposto a resposta que se pretende dos operadores do armazém, durante uma situação de 

emergência. Neste plano de emergência deverão ser definidos os seguintes elementos: 

• Locais para portas de saída de emergência e procedimentos de evacuação; 

• Procedimentos para trabalhadores e visitantes; 

• Localização e utilização de extintores e de outros equipamentos de emergência. 

De forma a garantir um plano de emergência conforme com o armazém, com procedimentos de segu-

rança e com medidas de prevenção de incêndio, deverá ser feita uma avaliação de risco de incêndio 

ao local. A existência de um percurso de escape na zona por detrás de estanteria é, muitas vezes, uma 

solução negligenciada pelas empresas (Richards, 2014). 

No contexto de desenho de armazéns, muitos avanços foram feitos em novas soluções de armazena-

gem, onde atualmente é possível ter configurações com elevadas alturas e corredores muito estreitos, 

bem como diferentes sistemas de armazenagem automática presentes em várias instalações. No en-

tanto, com estas novas tendências dificultaram-se os mecanismos de supressão de incêndio; vários 

fatores contribuem para a complexidade que um sistema pode ter, quando se pretende desenvolver 

um plano de incêndio: 

• Configuração de armazenagem (altura de armazenagem, tipo de produtos e a sua altura, dis-

tância entre módulos de estanteria); 

• Nível de inflamabilidade (ignição, propagação de chama, taxa de libertação de calor e radiação 

dos produtos); 

• Características dos aspersores (número, localização, deteção e ativação); 

• Abastecimento de água (taxa de fornecimento, pressão e interação com o fogo). 

Quando estes parâmetros sofrem modificações, ainda que ligeiras, estas poderão afetar o plano de 

incêndio definido para o edifício (Trapp e Rangwala, 2015). 

Ainda dentro do âmbito de proteção contra incêndios, o documento legal Segurança Contra Incêndios 

(SCI) define, para armazéns e edifícios industriais, uma categoria de risco que, depois de determinada, 

cria as condições necessárias para iniciar a execução de um plano de medidas preventivas. Para de-

terminar a categoria de risco associada a um edifico industrial, é necessário calcular a densidade de 

carga de incêndio modificada (MJ/m2); este valor corresponde à quantidade calorífica, expressa em 

megajoules (MJ), presente por unidade de área, expressa em metros quadrados (m2). De acordo com 

a categoria de risco identificada com o cálculo anterior, são então criadas medidas de autoproteção 

que poderão passar por: registos de segurança, procedimentos de prevenção, plano de prevenção, 

procedimentos em caso de emergência, planos de emergência, ações de sensibilização ou simulacros. 

 

2.2.1.1 Visibilidade no armazém 

Inerente ao projeto de arquitetura e construção bem como à definição do mecanismo de armazenagem 

dentro de um armazém (tema abordado no subcapítulo 2.2.4.4), é importante identificar corretamente 

os locais existentes no edifício, de forma a criar um ambiente de trabalho fluido e sem atrasos ou 
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interrupções. Segundo o autor Baudin (2004), existem 6 métodos para melhorar a visibilidade num 

armazém, sendo estes os seguintes: 

1. Etiquetagem no pavimento do armazém; 

2. Identificação nos cais de R/E; 

3. Identificação de zonas em armazém; 

4. Identificação dos corredores de estanteria; 

5. Separação dos SLOT’s; 

6. Orientação da estanteria. 

O primeiro ponto associa-se a um sistema de identificação que permita, por exemplo, aos operadores 

de empilhadores, que fácil e rapidamente comuniquem o local onde se encontram. Este sistema pres-

supõe a utilização da malha relativa à localização dos pilares do edifício, mapeando toda a área do 

armazém. 

Os três pontos seguintes sugerem a identificação de todos os locais associados a operações logística, 

que visam a facilitar o desempenho destas operações em cada uma das áreas num armazém. 

O quinto ponto aplica-se a casos em que o produto não se encontra sob uma palete ou outro equipa-

mento de unitização de carga. 

Por fim, o sexto ponto indica que se deverá evitar a colocação dos módulos de estanteria que crie um 

bloqueio visual relativamente ao posicionamento nos locais de entrada de produtos. 

 

2.2.2 Layout de armazém 

A capacidade de um armazém ou CD poderá promover ou limitar o nível de eficiência pretendida nas 

operações logísticas, bem como a estratégia da empresa na sua globalidade. O layout traduz-se no 

planeamento, desenho e arranjo físico das zonas dentro de um armazém, onde têm lugar as referidas 

operações logísticas. Um layout adequado e perfeitamente definido otimiza a utilização de recursos, 

liberta as operações logísticas de dificuldades e obstáculos, satisfazendo igualmente outros critérios 

como a qualidade, controlo, segurança, entre outros. Além destes critérios, também é importante con-

siderar a evolução das estruturas, processos e equipamentos técnicos. Devido a muitos destes crité-

rios, que têm grande influência no layout, trazem uma elevada complexidade a este processo (Wrennall, 

2004). 

O desenho conceptual de um armazém determina as operações funcionais, tais como a quantidade de 

área de armazenagem, que tecnologias serão empregues ou quantas encomendas serão processadas. 

Nesta fase do desenho, as questões centram-se em ir de encontro aos requisitos de armazenagem e 

transferência de produtos, bem como à minimização de custos (Gu et al. 2010). Não existe, segundo 

Rouwenhorst et al. (2000), um procedimento sistemático globalmente aceite para projetar armazéns. 

Além disso, existe um largo espectro de soluções factíveis para o fazer. 

Previamente ao início do desenho do layout de armazém, deverão ser considerados, segundo Smith 

(2000), os seguintes objetivos: 

• Utilização eficiente do espaço; 
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• Implementação de MHE’s de transporte eficientes (ver subcapítulo 2.2.4.2); 

• Escolha de um sistema de armazenagem económico em relação a custos de equipamento, 

utilização de espaço, danos do material e mão de obra; 

• Providenciar uma flexibilidade máxima de forma a ir de encontro a modificações de requisitos 

de armazenagem e MHE’s; 

• Manter o armazém com regras adequadas para a devida manutenção, limpeza e organização. 

Os três primeiros pontos estão muito vinculados com os objetivos primordiais de um armazém. O quarto 

ponto prende-se com o facto de que um armazém não está inserido num ambiente estático, mas sim 

enquadrado numa envolvente dinâmica e de mudança contínua. Assim sendo, é importante que um 

armazém acompanhe pequenas mudanças sem ser necessário alterações do layout. O último ponto 

assegura que a eficiência estará garantida no armazém, com o suporte de práticas que mantenham a 

ordem dentro do espaço industrial e do seu layout. 

Existem três tópicos fundamentais na definição de um layout de armazém: 1) desenho dos corredores; 

2) alocação dos produtos; 3) seleção da estratégia de picking (Gue e Meller, 2009). 

A configuração dos corredores pode ser convencional, que caracteriza grande parte dos armazéns, 

onde os corredores são paralelos e alinhados com os cais de carga e descarga (com possibilidade de 

terem corredores ortogonais transversais, que muitas vezes facilitam as atividades de armazenamento 

e recolha de produtos). Recentemente foram apresentadas configurações inovadoras e não convenci-

onais, com o objetivo de aumentarem a velocidade das atividades no armazém (Bortolini et al., 2015). 

Algumas desta novas soluções foram propostas por Gue e Meller (2009), sendo as seguintes:  2) fish-

bone, com corredores ortogonais no topo e nas margens direita e esquerda, enquanto que o corredor 

cruzado é diagonal e a direito, com corredores de picking verticais acima e horizontais abaixo; 3) flying-

V, os corredores de picking são paralelos e os corredores ortogonais transversais encontram-se no 

inferior e de topo do armazém; os corredores cruzados têm uma forma de V, com alguma curvatura, 

com vértice no ponto de recepção e expedição (Pohl et al., 2010). 

Além destas configurações, Gue et al. (2012) introduziram outras modalidades não convencionais de 

configurar as estantes em armazém: desenho em chevron, em folha ou em borboleta (ver figuras 2.2.a, 

2.2.b e 2.2.c, respetivamente). Todavia, para os autores, estes tipos de configurações não são adequa-

dos para todos os armazéns, nomeadamente para pequenos armazéns que não tenham grandes fluxos 

de atividade porque, provavelmente, não conseguiria suportar o custo fixo de vir a precisar de mais 

espaço de armazenamento. Este tipo de armazéns deverá utilizar as configurações de layout conven-

cionais, para os quais a densidade de armazenamento é maior. Para Bartholdi e Hackman (2014), é 

necessário que o armazém seja largo o suficiente para aplicar estas soluções não convencionais de 

configuração de corredores, devido à perda em espaço de armazenagem para a adição de corredores. 

Também do ponto de vista do operador de um empilhador, a configuração em fishbone poderá ser 

potencialmente obstrutiva e torna a orientação dos corredores é pouco natural, aquando o operador se 

encontra entre uma atividade em que está a armazenar uma palete e, seguidamente, irá retirar uma 

outra palete. Existe ainda o custo de espaço de laje requerido e consequente incremento de distância 

percorrida. Esta situação será extrapolada em situações em que os pontos de R/E se encontrem em 
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lados opostos; também o inconveniente surge em armazéns com os pontos de R/E lado a lado, na 

medida em que as SLOT’s mais afastadas se tornem ainda mais inconvenientes. 

 

Os corredores têm que ser dimensionados de acordo com o tipo e modelo do MHE de transporte dos 

produtos, de forma a dimensionar o espaço mínimo livre entre cargas. De facto, caso se utilize um MHE 

de transporte multilateral que permita reduzir a largura dos corredores, poder-se-á ter um ganho signi-

ficativo em armazenagem ao condensar o espaço mínimo livre entre cargas. 

Foi proposto um algoritmo e modelo matemático por Rakesh e Adil (2015) que estuda a otimização do 

comprimento, largura, número de níveis de picking em estante de armazenagem, a profundidade lateral 

e o comprimento longitudinal, de acordo com parâmetros do perfil de encomendas e do armazém, 

considerando uma política de armazenagem aleatória (tema abordado no subcapítulo 2.2.8). É neces-

sário ter atenção que, para o caso de a política de armazenagem para a atividade de uma empresa 

não conjugar com o sistema LIFO (Last In First Out, isto é, os primeiros produtos a dar entrada em 

armazém, serão os últimos a sair), não fará sentido utilizar este sistema e será redundante aplicar este 

modelo matemático. Esta incompatibilidade deve-se ao facto de se considerar que o sistema LIFO 

esteja associado a níveis de profundidade de arrumação superiores à unidade. Outro obstáculo encon-

tra-se na obrigatoriedade de se considerar uma política de armazenagem aleatória, caso contrário, não 

é possível obter um cálculo fiável relativamente aos custos das distâncias verticais e horizontais per-

corridas associadas à utilização de mão de obra e equipamentos industriais. 

O armazém deverá ser desenhado de forma a assegurar um ambiente seguro e protegido, de forma a 

salvaguardar o bem-estar e proteção dos operadores e visitantes de um armazém, com o objetivo pri-

mordial de reduzir e evitar acidentes, particularmente os que estão envolvidos com veículos ou quedas. 

De acordo com Richards, G. (2014), deverão ser considerados os seguintes pontos associados ao 

layout de um armazém: 

• Áreas de armazenagem, corredores e passagens; 

• Rotas de passagens pedonais; 

• Escadas e rampas; 

• Percursos de saídas de emergência. 

A par com estes elementos a ter em consideração, deverão igualmente ser tidos em conta as atividades 

de manutenções preventiva e curativa à estanteria, aos empilhadores, entre outros equipamentos que 

operam dentro de um armazém. 

 

b) c)a)

Figura 2.2 -  Configuração dos corredores em a) chevron, b) folha e c) borboleta (Gue et al., 2012). 
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2.2.3 Zonamento de armazém 

No desenho de armazéns é considerada, frequentemente, apenas a área de armazenagem. Todavia, 

a definição de zonas e departamentos onde têm lugar diferentes operações logísticas tem grande im-

portância, na medida em que mantém a organização e eficiência na atividade global do armazém. 

Um armazém poderá terá diferentes áreas onde terão lugar diferentes atividades, tais como uma con-

figuração de uma forward-area para o picking de artigos de fluxo tenso (que são recepcionados e ex-

pedidos num curto intervalo de tempo), diferentes departamentos de armazenagem para diferentes 

classes de SKU’s, zonas de embalagem ou de kitting (tipo de embalamento específico, onde são arru-

mados diferentes items dentro de uma mesma embalagem, formando um kit), entre outras zonas. Exis-

tem, por conseguinte, trade-offs na determinação da dimensão total do armazém e das suas diferentes 

zonas (Gu et al., 2010). O problema de layout do armazém, referido por Koster et al. (2007), diz respeito 

à decisão de alocação em zonas das várias operações logísticas de execução. É habitualmente tomado 

em consideração a relação e interdependência entre cada uma destas zonas e operações inerentes. 

O principal objetivo é minimizar o custo de manipulação dos materiais que, em muitos casos, traduz-

se numa função linear da distância percorrida em armazém. Assim, pretende-se dimensionar zonas no 

armazém e desenhar um layout para criar uma solução flexível e com capacidade de acompanhar a 

estratégias da empresa. 

A zona de picking será dimensionada com o objetivo primordial de tornar esta operação logística a mais 

eficiente e rigorosa possível. É implementado, em muitos casos, zonas de armazenagem em grande 

volume e zonas de picking ou também denominada por forward area (Koster et al., 2007), ou zona de 

fluxo tenso, onde artigos de grande rotatividade não necessitam de ser armazenados, sendo colocados 

em zonas mais próximas dos cais de R/E. Quando um número elevado de SKU’s necessita de um 

picking em poucas quantidades, comumente divide-se o armazém numa área reservada à armazena-

gem de produtos e uma forward area, onde os produtos são armazenados em caixas para uma fácil 

recolha pelos operadores (Rouwenhorst et al., 2000; Gagliardi et al, 2008). Todavia, caso a forward 

area seja demasiado reduzida, a distância percorrida no picking será igualmente reduzida, mas, como 

trade-off, o reaprovisionamento nesta zona seria mais frequente. Ou seja, o trade-off que existe seria 

equilibrar os esforços incorridos na tarefa de reaprovisionamento de produtos às áreas de picking e o 

que é possível economizar em esforços com a tarefa de picking. Além desta questão, também existe o 

facto de, na janela horária diária da atividade do armazém, existir um período específico onde o rea-

provisionamento é feito e que normalmente o picking não se encontra a decorrer. Ou seja, caso o 

reaprovisionamento seja muito frequente, o período de picking poderá encurtar. 

Poderá ser necessário definir uma zona, possivelmente no corredor transversal junto à placa operaci-

onal dos cais de R/E, denominada de zona de fluxo tenso que define, tal como referido anteriormente, 

artigos que, por serem recepcionados e expedidos num curto intervalo de tempo, não necessitam de ir 

a armazenagem, ficando próximos do ponto de expedição. 

Uma sala de baterias deverá ter um espaço adequado e suficientemente grande para receber uma frota 

de empilhadores. Esta área é modelada através de parâmetros como o comprimento do empilhador, 

baterias, carregador, ponto de água e equipamento de troca de bateria (por eletroíman, por exemplo), 
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numa área retangular. Sob esta teoria, para uma frota de 50 empilhadores convencionais, seria neces-

sário dimensionar uma sala de baterias de cerca de 200 m2 (Renquist et al., 2012). 

A sala de baterias deve ser uma área protegida contra-incêndios, dotada de um sistema adequado de 

ventilação com porta-corta fogo e um ponto de água. A sala de baterias poderá será utilizada por equi-

pamentos que não permitem a troca lateral de baterias (sendo a carga das baterias efetuada com o 

MHE junto às tomadas elétricas) e por equipamentos com sistema de troca lateral de baterias (utili-

zando uma mesa de troca de baterias, que permite retirar e colocar a bateria nos equipamentos, dei-

xando apenas a bateria à carga). O pé direito da sala de baterias deve ter em conta o mastro do equi-

pamento de transporte. 

 

2.2.4 Requisitos técnicos de equipamentos 

 Em vista do que foi referido relativamente ao problema de desenho de armazéns, bem como as suas 

diferentes zonas de execução operacional logística, será necessário determinar os melhores dispositi-

vos, equipamentos e infraestruturas inerentes à operação logística global da atividade de uma empresa. 

Para a movimentação dos produtos num armazém, é necessário definir um MHE (Material Handling 

Equipment). Um MHE é qualquer equipamento que movimente e armazene material dentro de uma 

instalação. Para Lambert et al.  (1998), “porque uma organização incorre em custos sem acrescentar 

valor por cada vez que um produto é movimentado ou manipulado, o objetivo primário da gestão de 

materiais é eliminar a manipulação sempre que possível. Isso inclui minimizar a distância percorrida, 

estrangulamentos, níveis de inventário, perda devido a desperdícios, manipulação errada, roubo e 

dano.“ 

Segundo Kay (1998), existem 5 grandes categorias que classificam um MHE, sendo estas as seguintes: 

1. Equipamento de formação de carga unitária (restringem os materiais de forma a manterem a 

sua integridade quando manipulados); 

2. Equipamento de transporte (transportadores, guindastes e caminhões industriais); 

3. Equipamento de posicionamento (manipula o material, posicionando-o corretamente em deter-

minado local); 

4. Equipamento de armazenamento; 

5. Equipamento de identificação e controlo. 

De acordo com Rouwenhorst et al. (2000), “um produto é definido com um tipo de bem, por exemplo 

embalagens de champô de uma marca específica. As embalagens individuais são chamadas de items 

(SKU’s – Stock Keeping Units) e a combinação de vários items de diferentes produtos requisitados por 

um cliente é uma encomenda.”. É, assim, necessário determinar e definir um MHE que unitize os rolos 

de tecido quer para movimentação interna, quer para armazenagem. Este MHE representará um equi-

pamento de formação de carga unitária, que irá concentrar um conjunto de UMB’s (Unidade Móvel 

Básica) num único sistema. 

 A inserção de um equipamento de transporte poderá incidir essencialmente na operação logística de 

execução de descarga do material, com o objetivo básico de melhorar o bem-estar dos operadores 

nesta tarefa árdua, quando se tratam de produtos muito pesados e que muitas vezes são manipulados 
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sem o suporte de qualquer tipo de equipamento. Assim, a solução poderá refletir-se num equipamento 

mais ergonómico e que promova a eficácia das operações. 

 O equipamento de transporte é um elemento fundamental e indispensável à operação, pois está pre-

sente em vários processos logísticos de execução: Descarga, Conferência Física e Recepção, Arru-

mação, Reaprovisionamento e Picking (ver subcapítulo 2.2.5). De acordo com Deierlein (2005), existem 

uma série de questões que deverão ser consideradas aquando a aquisição de um MHE: “Quantas 

horas e turnos irão estar em operação por dia? Quão alto terá que se elevar? Que tipo de equipamentos 

de manuseamento de carga são usados: paletes, caixas ou paletes não convencionais? Quais as di-

mensões? Irão utilizar interiores, exteriores ou ambos? Qual é o desenho e infraestrutura do armazém? 

Quão largos são os corredores? Em que tipo de aplicações irá operar? O operador precisará de ficar 

em pé ou de se sentar?“. 

 Após a definição do MHE unificador, será necessário determinar os dispositivos que farão parte do 

conjunto de equipamentos de identificação e controlo. Esta classificação de equipamentos alberga todo 

o tipo de equipamentos que colecionam e comunicam informação inerente tanto ao fluxo de materiais 

dentro de um armazém, como ao fluxo de materiais entre o armazém e os seus fornecedores e clientes. 

Daqui fará parte a implementação de um WMS, tópico que será abordado no subcapítulo 2.2.6. 

 

2.2.4.1 Equipamento de carga unitária 

A utilização de um MHE unificador permite que mais produtos possam ser movimentados aos mesmo 

tempo que, por sua vez, reduz o número de visitas requeridas, os custos de manuseamento, tempos 

de carga e descarga, reduzindo também a susceptibilidade dos produtos a danificarem-se. O uso deste 

tipo de MHE’s permitem que o transporte, armazenagem e os sistemas de armazenagem se enqua-

drem em módulos de dimensões comuns. Os MHE de formação de carga unitária poderão encontrar-

se em vários níveis dos processos logísticos de execução: caixas de cartão dispostas em paletes que, 

na expedição, poderão ser transportadas num MHE diferente (Rushton et al., 2010; Kay, 1998). De 

acordo com Kay (1998), dentro deste grupo encontram-se equipamentos como as paletes, caixas de 

grandes e pequenas dimensões, feitas de plástico, madeira, metal ou cartão, vasilhames cilíndricos 

para líquidos, contentores, fitas de plásticos ou máquinas que filmam paletes com várias caixas, que 

agrupam vários elementos, formando uma UMB. 

Trazendo o foco para o problema que será abordado em capítulos posteriores, é necessário analisar 

as práticas comuns que existem em armazéns que manipulam o mesmo tipo de produtos que a em-

presa que constitui este caso de estudo. Após uma revisão dos métodos praticados e equipamentos 

utilizados em armazéns com o mesmo tipo de atividade, bem como os produtos comercializados por 

empresas de equipamentos de armazém (ver Manual de Normas Técnicas, Manual Handling Solutions 

in the Textile Industry e Better Work Vietnam, Good practices: Apparel), foi possível verificar que co-

mumente são utilizados contentores metálicos para armazenar rolos de tecido.  De acordo com os 

documentos e publicações analisados, é referido que os rolos de tecido devem ser armazenados sem-

pre na horizontal e em paralelo, nunca em pé, ou em forma de fogueira, pois este procedimento pode 

ocasionar distorções no tecido (ver Figura 2.3). 
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De acordo com o documento Better Work Vietnam, Good practices: Apparel, dentro das boas práticas 

para o armazenamento de rolos de tecido, constam as seguintes: 

• Armazenar os rolos de tecido deitados e não na vertical; no caso de estes estiverem sob uma 

palete, as camadas deverão ser alternadas (ver Figura 2.4.a); 

• Colocar uma etiqueta em cada rolo armazenado em estanteria industrial, de forma a identificar 

a referência, comprimento disponível, lote, cor, entre outras informações (ver Figura 2.4.b); 

• Ter sistemas com rodízios que permitam o transporte de rolos de tecido entre zonas e /ou 

atividade logísticas (ver Figura 2.4.c). 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.2 Equipamento de transporte 

Para cada equipamento de transporte, existirão operações logísticas de execução de armazém que lhe 

serão diretamente intrínsecas, pois estes equipamentos terão impacto na estratégia associada a cada 

uma destas operações logísticas. 

Para a operação de descarga de produtos de um contentor para dentro de um armazém, poder-se-á 

introduzir o uso de um transportador de rolos (ver Figura 2.5 a), que facilite a retirada dos UMB’s de 

dentro do contentor no cais de R/E para posterior armazenagem. 

O conceito de picker-to-goods (referido no subcapítulo 2.2.5) representa o sistema que mais se utiliza 

em armazéns, podendo ser distinguido em picking de nível reduzido ou picking de nível elevado, ou 

mesmo chamado homem-a-bordo, onde as SLOT’s são visitadas pelo operador de picking que se en-

contra a bordo de um order-picker (Dallari et al., 2009). 

Pode-se pensar num equipamento que permita fazer o picking de produtos em qualquer nível de es-

tante de armazenagem; neste caso, tratar-se-ia de um order-picker (ver Figura 2.5.b). No entanto, é de 

notar que, caso o artigo afeto ao picking tenha um peso demasiado elevado e torne a tarefa pouco 

ergonómica para o operador, esta tarefa poderá revelar-se árdua e perigosa com esta característica de 

Figura 2.3 - Boas práticas de unitização de rolos de tecido (Fonte: Manual de Normas Técnicas, Tear). 

a) b) c)

Figura 2.4 - Boas práticas de armazenamento (2.4.a e 2.4.b) e manipulação (2.4.c) de rolos de tecido (Fonte: 
Better Work Vietnam, Good Practices: Apparel (2010)). 
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esforço de carga. De acordo com St-Vincent (2005), as questões relacionadas com estudos ergonómi-

cos que analisem as tarefas de manipulação de materiais em armazém devem ter em conta as dimen-

sões dos produtos, as características de embalagem e a apresentação visual do produto. 

Para a operação de picking, caso a estratégia de picking de encomendas seja o picking agregado ou à 

linha com separação durante o picking (ver subcapítulo 2.2.5), poderá será necessário um carro manual 

com divisórias que permita separar os produtos para cada encomenda individual. 

Para armazenar ou mesmo para fazer o picking de uma elevada quantidade de produto, envolvendo o 

transporte de uma palete completa para a zona de expedição, poder-se-á utilizar um porta-paletes (ver 

Figura 2.5.c). 

Para a operação logística de execução de armazenagem e reaprovisionamento (ver subcapítulo 2.2.5), 

será necessária a utilização de um empilhador para pôr ou retirar produtos de níveis superiores da 

estante de armazenagem. Existem equipamentos que têm a possibilidade de, por serem articulados, 

reduzir a largura dos corredores, traduzindo-se este investimento num empilhador com esta caracterís-

tica num ganho em espaço de armazenagem (ver Figura 2.5.d). 

 

 

De acordo com Tshibangu (2014), um Forklift Fleet Management System (FFMS) irá providenciar uma 

variedade de informação útil à supervisão do armazém, incluindo o seguinte: 

• Localização atual (aproximada) de cada veículo de transporte; 

• Permissão de utilização, onde apenas operadores qualificados e treinados poderão ter acesso 

ao veículo; 

• Bloqueio de utilização, onde o equipamento permanece inoperável até que seja feita uma lista 

de verificação no período que antecede um turno; 

• Mensuração do tempo em que um operador esteve em determinado equipamento; 

• Mensuração do tempo em que o veículo esteve em movimento; 

• Registo de impactos, no caso de uma colisão que resulte num prejuízo ou danos nos produtos, 

equipamentos, ou outro, onde este mecanismo confirma a identificação do operador responsá-

vel por este evento. 

 

a) b) c) d)

Figura 2.5 - a) Transportador de rolos; b) Order-picker; c) Porta-paletes elétrico; d) Empilhador Aisle-Master (Fonte: 
a), b) e c): Kay, 1998; d): Aisle-Master Ltd, 2016). 
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2.2.4.3 Equipamento de posicionamento 

De acordo com Kay (1998), do conjuntos dos equipamentos de posicionamento fazem parte equipa-

mentos tais como: mesas de transferência de produtos (utilizadas em sistemas de tapetes transporta-

dores), permitindo separação de items em diferentes secções do circuito; manipuladores automáticos, 

utilizados para translações verticais, horizontais ou rotação de cargas (manipuladores articulados per-

mitem um maior número de manobras); niveladores de cais, utilizados em cais de R/E para compen-

sação da diferença de altura entre o fundo do atrelado com carga do camião e o cais. 

O número de cais num armazém tem grande importância quando se dimensiona o desenho do edifício, 

tendo em conta o seu propósito fundamental. Para Cakmak et al. (2012), o número de cais de carga e 

descarga “tem que ser determinado num primeiro estágio do desenho do armazém. Os números re-

queridos de cais de recepção e cais de expedição são calculados individualmente. “ Os cais de R/E 

afetam a distância média percorrida pelo operador bem como as movimentações dos MHE’s. É o ele-

mento que faz a ligação entre o interior e o exterior do armazém; estes poderão ser nivelados ou des-

nivelados, ou seja, estarem ou não à mesma cota do logradouro, respetivamente. Um cais é composto 

por um portão, foles de estanquicidade (opcional), nivelador (apenas nos cais desnivelados), batentes, 

semáforos (opcional) e guias de pavimento. Um nivelador de cais é considerado um equipamento de 

posicionamento, devido ao propósito a que serve; este equipamento é utilizado para compensar as 

diferenças de alturas que existem entre o atrelado de um camião e a cota do cais. O motivo da deno-

minação de cais desnivelados é dado à diferença de cotas entre o logradouro exterior ao edifício e à 

laje do armazém. Na Figura 2.6 é possível verificar dois mecanismos diferentes para os niveladores de 

cais: 

a) Nivelador de cais com lábio basculante, colocando a plataforma na posição mais elevada e 

estende-se automaticamente o lábio basculante; em seguida a plataforma é descida até que o 

lábio basculante esteja colocado na área de carga. 

b) Nivelador de cais com lábio telescópico, onde este pode ser estendido e distendido através de 

teclas de manuseamento separadas, para que seja colocado de forma precisa e controlada na 

área de carga; as marcações no lábio telescópico indicam a profundidade mínima e máxima 

do apoio. 

 

 

 

 

 

2.2.4.4 Equipamento de armazenamento 

Posteriormente à determinação da área de armazenagem, localização dos pilares de construção, defi-

nição do MHE de unitização mais indicado e ao desenho da cobertura e paredes do edifício, é neces-

sário incorporar essas mensurações com o equipamento de armazenagem. Este deverá ser adequado 

a) b)

Figura 2.6 - Niveladores de cais com a) lábio basculante e b) lábio telescópico (Fonte: Hormann Portugal, 2013). 
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tanto para os operadores e requisitos da empresa, bem como para os processos de armazenagem, 

reaprovisionamento e picking. 

De acordo com Kay (2015), cada tipo de carga é denominado por item ou SKU; por exemplo, cada 

estilo, tamanho ou cor de uma peça de vestuário seria assignado como um único SKU. Unidade de 

cada item são armazenadas em SLOT’s, sendo este um termo genérico para uma variedade de dife-

rentes tipos de localizações de armazenagem identificáveis (p.ex.: prateleiras, vasilhames, áreas de-

marcadas no pavimento para armazenamento em bloco). Cada combinação entre item e SLOT tem 

associada uma capacidade que corresponde ao número de unidades do item que pode ser armazenado 

naquela SLOT. 

A nomenclatura para a estanteria compreende a definição de um módulo, constituído por determinado 

número de SLOT’s, e podendo ter vários níveis de armazenagem (o número de níveis aumenta com a 

altura que vai do pavimento à SLOT). Os produtos, em vez de estarem armazenados em módulos de 

estanteria, poderão estar armazenados a granel, comumente denominados de pilha americana. 

Num grande conjunto de casos de estudo do grupo Mecalux, encontra-se o projeto de implementação 

de um sistema de estanteria no centro de distribuição da empresa grossista norte americana Trivantage 

que fornece tecidos para barcos, toldos, estofos, entre outros. A empresa tem várias encomendas de 

tecidos por metragem, isto é, sem ser um rolo de tecido completo. Assim, é essencial ter acesso aos 

rolos individualmente. Inicialmente, tinham um método de armazenagem com dezenas de rolos de te-

cido sobrepostos numa área compacta, prontos para serem retirados quando fosse necessário. No 

entanto, devido ao excesso de peso nos rolos sobrepostos, desta prática resultaram artigos desgasta-

dos, amassados ou mesmo destruídos. 

Assim, a Trivantage contratou uma empresa de consultoria de forma a ser pensada uma solução para 

este caso. Primeiramente, pensou-se em armazenar os rolos de tecido em cilindros de cartão, permi-

tindo assim o acesso individual, protegendo dos danos associados à sobreposição do produto. No en-

tanto, esta solução iria trazer um custo elevado na aquisição destes rolos, bem como um aumento na 

carga térmica para este edifício, na medida em que se estaria a envolver um produto já por sim bastante 

inflamável (tecido) num outro material também ele inflamável (cartão). Em consequência do abandono 

desta primeira solução, pensou-se num outro sistema: criar prateleiras com espaço para apenas um 

rolo, e ripas de madeira ao longo do comprimento de forma a que os rolos estivessem separadamente 

armazenados uns dos outros (ver Figura 2.7). 

a) b)

Figura 2.7 - Armazém da Trivantage nos E.U.A. (Carolina do Norte) com a) a zona de armazenagem de rolos 
individualmente e b) a zona de expedição e receção de produtos (Fonte: Macalux Interlake (2016)). 
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O espaçamento entre pilares é um elemento importante não só para saber onde localizar o módulo de 

estante de armazenagem, mas também para perceber se existirão SLOT’s que não poderão ser utili-

zadas para armazenagem, caso um pilar atravesse a sua área útil de incidência. É necessário fazer o 

rearranjo dos módulos de estante de armazenagem, de forma a maximizar o número de SLOT’s úteis. 

De acordo com as medidas fixadas para o MHE de unitização, é possível calcular a área de solo ocu-

pada pelos módulos de estante de armazenagem, onde seguem as seguintes equações, bem como 

uma explicação ilustrativa na Figura 2.8 (Tompkins e Smith, 1998; Richards, 2014): 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜12334523 	+ 2×𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	9:; + 𝑓𝑜𝑙𝑔𝑎 (2.1) 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎	𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎@ABC3	54	4DECFE4 + 3×𝑓𝑜𝑙𝑔𝑎 + (2×𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎9:;	)   (2.2) 

Caso se pretenda também calcular o volume ocupado pela área bruta de incidência dos equipamentos 

de armazenagem, multiplicam-se o comprimento e largura ocupados com a altura: 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎9:; + 𝑓𝑜𝑙𝑔𝑎 + 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎LAMC	54	4DECFE4   (2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A alocação de espaço é um problema de layout de armazém, onde cada zona é configurada de acordo 

com o objetivo em termos de custos, com o fluxo de materiais e com restrições administrativas. Uma 

questão a ter em conta será a redução do honeycombing: rácio que indica o número de espaços vazios, 

isto é, SLOT’s vazias ou semi-vazias por não terem produtos armazenados. (Larson, March e Kusiak, 

1997) Poderá, de facto, existir o risco de honeycombing caso, por se pretender fazer uma gestão com 

separação de lotes, poderão existir contentores de armazenagem que terão poucos SKU’s para deter-

minado lote, por exemplo. 

 

2.2.4.5 Equipamento de identificação e controlo 

Os equipamentos de identificação de controlo serão uma peça-chave nas atividades dos operadores 

em cada uma das operações logísticas de execução. Assim, uma boa interface, que seja intuitiva e 

Comprimento
Ocupado

Largura
Ocupada

Corredor

Altura

a) b)

Figura 2.8 - a) Mensurações da estante industrial em planta e b) em alçado (adaptado de Tompkins e Smith, 1998). 
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com um ergonomicamente adaptado às atividades dos operadores de armazém determina a eficiência 

e o rigor das operações. Os terminais de WMS são dispositivos de input e output de informação que 

são diretamente utilizados pelos operadores, podendo exibir texto, ter um teclado alfanumérico, permitir 

a leitura de códigos de barras, imprimir etiquetas, entre outras aplicações típicas (Hompel e Schmidt, 

2007). 

Estes dispositivos poderão ter um grande impacto na atividade de uma empresa na medida em que, 

quando não existe utilização de um WMS atual, também não existe obviamente a utilização de códigos 

de barras para gestão interna da atividade. Com um elevado número de SKU’s que são armazenados 

e recolhidos, torna-se crucial manter controlo e rastrear os seus movimentos. De forma a executar este 

controlo será necessário introduzir a utilização de códigos de barras no momento em que os produtos 

são recepcionados, armazenados, recolhidos, agrupados para formar encomendas e expedidos. 

De acordo com Kay (2015), o processo básico para a utilização de um PDT (Portable Terminal Data), 

isto é, um terminal de leitura de códigos com dados, é o seguinte: 

1. Localização, quantidade e ID do SKU a recolher é apresentado ao operador no visor do PDT; 

2. O operador utiliza o PDT para fazer a leitura do código de localização do item, ou digitaliza-o 

manualmente, de forma a obter confirmação deste dado; 

3. O operador utiliza o PDT para confirmação da recolha do item, notando se existe alguma rutura 

4. Voltar ao ponto 1. No caso se existirem mais items para recolha. 

Embora a utilização do PDT providencie em tempo real a confirmação da recolha e indicação de rutura, 

e o custo das etiquetas de códigos de barras e leitores são relativamente económicos, este processo 

poderá resultar num incremento de tempo ao processo de picking, pela interferência do PDT no per-

curso do operador de picking, por exemplo. 

 

2.2.5 Processos Logísticos de Execução 

A abordagem tradicional do conceito de armazém consiste em quatro principais funções: recepção de 

produtos que entram em armazém, armazenagem, picking de encomendas e expedição. De entre estes 

quatro principais atividades, a armazenagem e o picking de encomendas são os mais dispendiosos 

quer em termos de custos de inventário, quer em custos de mão de obra (Ghiani et al., 2013). 

De acordo com Hompel e Schmidt (2007), o processo global num CD é simples e trivial, onde um artigo 

é entregue no local e, por não ser utilizado no exato momento me que é recepcionado, este é armaze-

nado até ser requisitado por um cliente. Posteriormente este produto é retirado do seu local de arma-

zenagem e transferido para um local de expedição. Assim, sumariamente é possível descrever o se-

guinte macroprocesso dentro de um CD ou armazém, com dois vectores – processos inbound e ou-

tbound: 

• Processos Inbound: 

o Descarga, Recepção, Armazenagem e Reaprovisionamento. 

• Processos Outbound: 

o Picking, Embalagem e Expedição.  
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A Figura 2.9 esquematiza um outro exemplo da descrição deste macroprocesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.1 Processos de Inbound 

2.2.5.1.1 Descarga 

No processo de descarga estará sempre inerente uma tarefa de preparação de recepção dos produtos, 

onde criar-se-á espaço junto aos cais de descarga e libertar-se-á esta zona de qualquer constrangi-

mento que dificulte esta operação. 

De acordo com Richards (2014), realça-se o facto de que a utilização de tapetes à saída do contentor 

de chegada de mercadoria é um mecanismo que torna o processo de descarga mais ergonómico e 

permite um fluxo de produtos contínuo. Consequentemente, a escolha de um equipamento de trans-

porte adequado irá ter um grande impacto no desempenho deste processo logístico 

De forma a promover uma operação mais eficaz, deverão ser dadas instruções ao fornecedor para que 

arrume dentro do seu contentor de expedição os produtos corretamente e com uma ordem que faça 

sentido, de forma a melhorar o desempenho desta tarefa na recepção da mercadoria. 

2.2.5.1.2 Receção 

Este processo poderá ser a tarefa que irá determinar todos os processos logísticos a montante, na 

medida em que os UMB’s que dão entrada em armazém irão ser conferidos fisicamente e registados 

num WMS e terão associados a cada um deles uma etiqueta com o código identificativo do SKU cor-

respondente a esse UMB. Esta será uma tarefa que poderá ser morosa, devido à verificação, impressão 

ou colocação de etiquetas, bem como devido à verificação da combinação entre a ordem de enco-

menda ao fornecedor e ao que foi efetivamente recepcionado. Todavia, o trade-off surgirá no momento 

de picking e gestão de inventário, pois irá incutir em ambas estas tarefas rigor e eficiência (Hompel e 

Schmidt, 2007). 

A recepção de produtos é dos passos mais importantes no armazém por envolver a conferência física 

dos produtos, de acordo com a quantidade, tipo e o estado dos produtos recebidos. As inspeções 

poderão ser realizadas a determinada amostra ou na totalidade (Richards, 2014). 

Figura 2.9 - Macroprocesso que descreve as atividades que cada produto se submete desde a sua entrada até à 
sua saída do armazém (adaptado de Ghiani et al., 2013). 
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2.2.5.1.3 Armazenagem 

Os produtos, quando enviados para o armazém, são consolidados em volume e quantidade ótimas, de 

forma a minimizar os custos de expedição e transporte. Quando os produtos são recepcionados, estes 

deverão ser reorganizados em equipamentos de carga unitária específicos, de forma a manter um 

ajuste no sistema de fluxo interno dos produtos. 

De acordo com Hompel e Schmidt (2007), é de evitar que o número de paletes (ou contentores) que 

se encontram parcialmente completos seja demasiado grande. Caso está situação surja, será neces-

sário controlar o volume e rearmazenar rearranjar uma diferente forma de densificar os produtos. 

O processo de armazenagem também poderá ter uma ramificação quando surge um produto que, em 

vez de ser colocado em estante de armazenagem, será colocado na zona de fluxo tenso (referido no 

subcapítulo 2.2.3). Um aspeto importante aquando a armazenagem ou transporte interno de produtos 

é a transparência de informação relativamente ao fluxo de materiais, onde cada movimentação do pro-

duto deverá ser registada em WMS. 

Diferentes estratégias de armazenagem de produtos num armazém são abordadas no subcapítulo 

2.2.8. 

2.2.5.1.4 Reaprovisionamento 

O reaprovisionamento assegura que os produtos e quantidades certos encontram-se na SLOT correta, 

de forma a promover um processo de picking contínuo e eficiente. Caso uma SLOT se encontre vazia 

ou com pouca quantidade de um determinado produto, estas situações poderão resultar em incremen-

tos de tempo no processo de picking, traduzindo-se a montante num baixo nível de serviço ao cliente. 

Um WMS poderá permitir onde, quando e o que reaprovisionar, aconselhando-se que este processo 

decorra em períodos de menos movimentação dentro do armazém, sempre salvaguardando o bom 

funcionamento do picking. De acordo com Richards (2014), “Uma instrução de reaprovisionamento 

adiantada poderá causar tantos problemas quanto uma instrução tardia, com potenciais SLOT’s de 

picking com excedentes e problemas com o FIFO”. 

 

2.2.5.2 Processos de Outbound 

2.2.5.2.1 Picking 

Da totalidade das atividades em armazém, o picking de encomendas é a tarefa que mais abrange a 

operação global em armazém; os custos incorridos na atividade de picking de encomendas perfazem 

50 a 75% do total das atividades (Coyle, Bardi e Langley, 1988; Tompkins et al., 2003). 

O processo de picking de encomenda traduz-se na recolha de artigos individuais das localizações de 

armazenagem com o propósito de realizar executar uma encomenda para um cliente. Novas tendências 

nos armazéns inferem que, por um lado, existem cada vez mais encomendas pequenas, mas com 

elevada frequência, por outro lado, o tempo de picking de encomenda terá que ser curto, de forma dar 

uma resposta rápida aos clientes (Yu, 2008). 
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É importante reter que uma encomenda contém uma lista de diferentes SKU’s e que a cada SKU numa 

encomenda corresponde a um único item com determinada quantidade (Van den Berg e Zijm, 1999).  

Existem dois grandes domínios de estratégias de picking, que se distinguem pela direção do percurso 

associado ao fluxo de material: picker-to-goods ou goods-to-picker, que tanto poderá ser o operador 

que vai de encontro aos produtos para efetuar o processo de picking ou o contrário, respetivamente 

(Richards, 2014). O domínio de goods-to-picker inclui a utilização de mecanismos e equipamentos de 

AS/RS (automated storage and retrieval systems) que retiram os produtos do seu local de armazena-

gem e colocam-no em posição de picking. A respeito do domínio de picker-to-goods existem dois sis-

temas distintos: picking de nível reduzido e picking de nível elevado (Koster et al., 2007). No sistema 

de picking de nível reduzido o operador recolhe produtos no nível 1 das estantes de armazenagem 

enquanto percorre os corredores da área correspondente. O sistema de picking de nível elevado opera-

se, contrariamente ao anterior, em níveis superiores ao nível 1 das estantes de armazenagem; utiliza-

se um MHE adequado aos produtos para picking. Para Richards (2014), em operações onde com mui-

tas linhas de encomenda diferentes e espaço de solo insuficiente “existe o requisito em fazer o picking 

em localizações de armazenagem que estão acima do nível de solo. ” Para estas situações, é neces-

sário operar num MHE designado de order-picker, onde o operador é elevado a um nível superior ao 

nível de solo, que permite fazer o picking seja de produtos unitários ou de paletes completas.  

Dentro do domínio de picker-to-goods, existem distintos métodos de picking, sendo estes: picking à 

encomenda, picking agregado, picking à linha, picking de onda e picking por zona (Koster et al., 2007).  

No picking à encomenda o operador detém de uma ordem de encomenda que onde irá recolher todos 

os produtos e devidas quantidades que nela constam, com ou sem a ajuda de um MHE (carro manual 

de rodas, porta-paletes ou order-picker, por exemplo); ao terminar o picking para essa encomenda, 

começa a seguinte. O picking agregado diz respeito ao agrupamento de determinado número de enco-

mendas onde, com a ajuda de um MHE com divisórias (carro manual ou caixa com rodas, entre outros) 

faz a separação no momento do picking dos produtos correspondentes a cada encomenda. No picking 

à linha existem múltiplas encomendas, onde as linhas de encomenda em comum são integradas numa 

única operação de picking; após a operação de picking tiver passado por todas as linhas de encomen-

das, será feita a separação dos produtos correspondentes a cada encomenda individual. Tanto no 

picking agregado como no picking à linha, a separação pode ocorrer durante ou após o processo de 

picking (Van den Berg e Zijm 1999). Relativamente ao picking de onda, este está associado situações 

com encomendas que têm um mesmo destino e que partem de um mesmo veículo. É criada uma onda 

de picking que contém apenas as encomendas com um mesmo destino em comum; após terminar, 

começa outra onda de picking com encomendas com um outro destino em comum. Por último, o picking 

por zona, em que são determinadas zonas de armazenagem distintas, onde diferentes operadores de 

picking operam.  

2.2.5.2.2 Embalagem 

Atualmente, as soluções de embalagem começam a ter uma maior relevância na logística, na medida 

em que a sua otimização em termos de transporte, além de diminuir custos às empresas, também se 

vincula a reduções de emissões de CO2, devido à redução do uso de meios de transporte. 
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Segundo Lambert et al., (1998), um bom mecanismo de embalagem poderá traduzir-se no seguinte: 

• Leveza:  poderá reduzir custos de transporte; 

• Dimensionamento otimizado: da embalagem poderá resultar numa melhor utilização do espaço 

quer de armazenagem, quer de transporte; 

• Proteção: poderá reduzir danos no produto ou mesmo custos associados a manuseamento 

especial; 

• Materiais sustentáveis, além de melhorar a imagem de uma empresa, reduz custos em resí-

duos; 

• Reutilização: redução de custos em embalagens, bem como benefícios ambientais inerentes à 

redução de desperdício de produtos. 

2.2.5.2.3 Expedição 

No processo de expedição é importante determinar a janela horário afeta ao período de carregamento 

de mercadoria no transporte que irá levar os produtos aos clientes. De acordo com Hompel e Schmidt 

(2007), as rotas de picking deverão ser planeadas, tendo em consideração o seguinte: 

• Prioridade de entregas; 

• Disponibilidade de produtos encomendados; 

• Frequências de entrega. 

No entanto, estes pontos serão condicionados pela estratégia de picking e pelo método de conferência 

física dos produtos que serão expedidos, na medida em que, dependendo do tipo de estratégias ado-

tadas, o espaço disponível nos cais de R/E deverá ser dimensionado em concordância com esta defi-

nição (Richards, 2014). 

 

2.2.6 Introdução de um WMS 

De acordo com Dotoli et al. (2015), um WMS é sobretudo um sistema de tecnologia de informação e 

comunicação, utilizado para o controlo físico da base de dados de um armazém e assim suportar as 

operações diárias dentro do armazém, ajudando a gerir o inventário, localizações de armazém e força 

de recursos humanos. Tem como principal objetivo suportar e monitorizar o movimento e armazena-

mento dos materiais dentro do armazém e processar as transações que lhe estão associadas, incluindo 

processos de inbound, relacionados com a entrada e permanência de produtos (descarga, conferência 

física e recepção, armazenamento e reaprovisionamento) e processos de outbound, relacionados com 

a saída de produtos de armazém (picking de encomendas, embalagem e expedição), bem como as 

devoluções. Um WMS também otimiza a armazenagem de stock com base em informação em tempo 

real, obtendo-se assim, um relatório do estado atual do armazém. 

A eficiência dos trabalhadores é melhorada se for utilizado um sistema computarizado para gestão do 

armazém (Warehouse Management System – WMS) para implementar as políticas de endereçamento 

de produtos adotadas, bem como para facilitar as operações de dual-command, onde nas viagens de 

ida e de volta existe arrumação e recolha de produtos (referido no subcapítulo 2.2.8) (Gue e Meller, 

2009). 
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O WMS é um sistema que pode otimizar todas as operações logísticas de execução. A redução dos 

custos e o melhoramento dos serviços aos clientes são obtidos quando este sistema é implementado 

proporcionando, assim, desempenhos positivos em dois âmbitos distintos. Com a atividade de arma-

zém coberta por um WMS é possível detetar rapidamente e em tempo real, potenciais erros ou falhas 

nos processos, podendo estes assim ser corrigidos (Hékis et al., 2014). 

O WMS é integrado com um software de sistema de informação que gere as principais transações da 

empresa, sendo este normalmente um ERP, de forma a aceder a informações como ordens de compra 

ou encomendas de clientes. Por sua vez, o WMS envia informação relativa aos produtos recepcionados 

e expedidos. O WMS é utilizado para controlar todas as operações inerentes à atividade no armazém, 

bem como os seus sistemas dependentes, com os equipamentos de armazém, por exemplo (Rushton 

et al., 2010). 

A gestão de quantidade e de inventário são outros aspetos lógicos focados em cada SKU armazenado. 

A gestão dos SKU’s, que considerará determinados critérios de stock mínimo e máximo, deve assegu-

rar o seu fornecimento, evitando excesso de produtos armazenados. No caso surgirem certos valores 

que não sejam atingidos ou mesmo excedidos, irão ser despoletado um aviso no WMS que, por sua 

vez, gerará uma mensagem de aviso a estas situações (Hompel e Schmidt, 2007). 

De acordo com Bartholdi e Hackman (2014), não existe ainda forma de um WMS otimizar um percurso 

de picking e, por isso, torna-se mais complicado retirar vantagem dos estudos relacionados com a 

otimização de percursos de picking de encomendas. De facto, de acordo com num estudo realizado 

por Moeller (2011) com base no WMS Marktreport 2010 realizado pelo Fraunhofer Institut für Material-

fluss und Logistik (IML), o autor refere que ainda existe relutância da parte dos fornecedores da tecno-

logia WMS no tema de otimização de rotas que calculariam a mínima distância percorrida pelo operador 

de picking. 

Os avanços neste tipo de tecnologia permitem, por exemplo, permitir um picking dinâmico, isto é, o 

operador recebe, em tempo real, novas listas de picking que são recepcionadas (de cariz urgente, por 

exemplo) e terão que ser satisfeitas, fazendo com que o operador não retorne ao ponto de R/E e tenha 

que voltar à área de armazenagem para o picking de encomendas de última hora (Lu et al., 2016). 

As tecnologias de informação e comunicação converteram-se num meio de agilizar flexibilizar e melho-

rar a troca de informação e operações utilizadas gestão de armazéns. Este tipo de tecnologias contribui 

para a redução de complexidade nos fluxos de informação, a um melhor desempenho da coordenação 

dos processos bem como à estrutura organizacional inerente, um incremento de eficiência operacional 

e para o aumento da rentabilidade da empresa. Assim, justifica-se a necessidade de implementação e 

integração destes sistemas na estrutura da organização (Alberto e Espinal, 2010). 

 

2.2.7 Gestão de inventário 

Os objetivos primordiais da gestão de inventário estão vinculados com o aumento de lucro através da 

otimização de uma boa coordenação dos níveis de inventário, de forma a prever o impacto das políticas 

corporativas nos níveis de inventário, e minimizar o custo total das atividades logísticas enquanto os 

requisitos de serviço de clientes são respondidos. 
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Os custos de inventário relacionam-se com a quantidade de produtos em inventário armazenados. Es-

tes custos traduzem-se em diferentes componentes de custo e geralmente representam um dos custos 

logísticos mais elevados. Devido à magnitude destes custos e também ao impacto da configuração do 

sistema logístico, existe uma grande exigência em conseguir dados precisos de armazenamento de 

inventário. Caso contrário, a análise de diferentes trade-offs não poderia ser avaliada dentro da cadeia 

de abastecimento (Lambert et al., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8 Segmentação e Endereçamento 

A segmentação de produtos compreende os seguintes objetivos basilares: 1) permitir uma melhor ges-

tão do inventário existente em armazém; 2) localizar eficientemente um SKU no armazém; 3) dimensi-

onar as infraestruturas necessárias à armazenagem dos produtos. 

Posteriormente ao processo de segmentação, é necessário dimensionar a área de armazenagem da 

totalidade dos SKU’s tendo em conta requisitos de cobertura e gestão de stock adoptados por uma 

empresa, sendo estes requisitos considerados como elementos condicionantes a este dimensiona-

mento. Abordar-se o perfil de encomenda, onde se terá um entendimento relativamente à caracteriza-

ção do tipo de encomenda mais comum, para assim desenhar os processos de Picking, Embalagem e 

Expedição. Os dados relativos às entradas em armazém permitirão futuramente definir dois processos 

logísticos de execução distintos: Descarga e Conferência Física e Receção. 

Nos próximos subcapítulos, abordar-se-á a análise ABC no âmbito da segmentação de produtos e a 

alocação destes produtos nas SLOT’s do armazém, isto é, o endereçamento dos produtos. 

 

2.2.8.1 Segmentação de produtos – Análise ABC 

Numa abordagem prévia à compreensão de análises de segmentação de produtos, é importante en-

tender que um armazém deverá ser periodicamente reanalisado. Estas novas análises são implemen-

tadas de forma a reorganizar o armazém de forma a obter um melhor aproveitamento de espaço e uma 

melhor racionalização de fluxos de materiais/produtos (Carvalho, 1996). 

Figura 2.10 - Categorias de custo no âmbito dos custos de inventário num armazém (adaptado de Lambert et al., 
1998). 
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A Análise ABC é um método de segmentação dos produtos, que atribui uma das três classes distintas 

existentes (A, B e C) a cada SKU, com o objetivo de diferenciar a importância e dedicação para os 

SKU’s então classificados. Em suma: as classes de SKU’s por ordem crescente de importância: A, B e 

C. O elemento que mais comumente é definido como o critério para distinguir um SKU de classe A, B 

ou C é o volume de vendas em unidades monetárias. De acordo com a Lei de Pareto: 20% dos produtos 

correspondem a 80% das vendas. No gráfico 2.1 é possível identificar esta situação na linha da per-

centagem de vendas. O entendimento por Lambert et al. (1998) refere que o primeiro passo numa 

análise ABC será classificar os produtos pelas vendas ou, preferencialmente, pela contribuição para o 

lucro da empresa, porque 20% dos artigos poderão corresponder a mais do que 80 % dos lucros. De 

seguida, o autor refere que deverão ser conferenciadas as diferenças entre os produtos de alto volume 

e baixo volume, sugerindo o modo de gestão destes produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como referido anteriormente, Lambert et al. (1998) defende que, preferencialmente, a análise ABC 

deverá ter como critério principal o volume de vendas em unidades monetárias. No entanto, para Ri-

chards (2014) utilizar a análise ABC desse modo poderá “conduzir a uma redução de produtividade”; 

para comprovar este ponto de vista, o autor explica a seguinte comparação como exemplo: um produto 

A pode ter vendas anuais muito elevadas, mas aparece muito pouco no somatório das linhas de enco-

menda anuais, comparativamente com um produto B que apresenta vendas anuais mais baixas, mas 

surge em várias linhas de encomendas, ou seja, várias visitas para picking foram feitas para  o produto 

B. Para contornar esta questão, Richards (2014) propõem uma categorização ABC dupla, que engloba 

dois critérios diferentes. Ainda em oposição à análise ABC pelo critério do volume de vendas, Bartholdi 

e Hackman (2014) afirma ser uma ideia errada em referir este tipo de análise ao volume de vendas, 

que traduzir-se-á em unidades monetárias, devido a ser uma mensuração apenas de interesse finan-

ceiro, ignorando a atividade no armazém e a mão de obra e espaço que lhe está inerente. 

Outro mecanismo de gestão e segmentação de inventário, comumente utilizado em centro hospitalares, 

é o método VED. Contrariamente ao método ABC, centrado no valor económico que pretende gerar 

poupanças significativas nas despesas da empresa, o método VED (Vital, Essencial e Desejável) cen-
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Gráfico 2.1 - Análise ABC de acordo com a percentagem de vendas e stock (adaptado de Rushton et al., 2010). 
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tra-se num sistema de gestão focado na criticidade de determinado medicamente ou assessório mé-

dico. Sendo a saúde considerada inestimável, os armazéns de centros hospitalares são regidos tipica-

mente pelo sistema VED, onde se encontram produtos vitais (críticos ao cuidado e à vida do paciente), 

essenciais (críticos, mas são aceites alternativas) e desejáveis (baixo valor crítico) (Kumar e Chakra-

varty, 2015). 

Existem métodos e modelos de análise de decisão aplicados à categorização de inventário, em caso 

onde é necessário ter em consideração vários critérios e alternativas. O modelo Analytic Hierarchy 

Process (AHP), introduzido por Saaty (1980), é uma teoria de mensuração onde o problema de decisão 

é decomposto de forma a que as diferentes alternativas possam ser analisadas de forma independente. 

São definidos critérios que serão comparados em pares. Como referido por Saaty (1980), “ as compa-

rações são feitas usando uma escala de julgamentos absolutos que representa quão dominante um 

elemento é em relação a outro respeitante a determinado atributo”.  Este modelo é aplicado em diversas 

áreas, nomeadamente utilizado por alguns autores como um método para a análise ABC multicritério. 

Como exemplo desta aplicação, Balaji & Kumar (2014) utilizaram este modelo para classificar compo-

nentes de fabrico em borracha para automóveis, onde vários critérios foram definidos e um subcritério 

consistia na alocação de cada item a um diferente recipiente de armazenagem, de acordo com as 

dimensões de cada item.  Além do método que aborda um problema como resolução por multiatributo, 

outras alternativas dentro deste âmbito foram introduzidas por outros autores, tais como o método MA-

CBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique) (Bana e Costa & 

Vansnick, 1995) e o método ELECTRE (método de escolha da melhor ação ou ações dentro de um 

dado conjunto de ações) (Roy, 1968). 

Assim sendo, prevê-se que uma análise ABC constituída por dois critérios seja uma melhor solução a 

adoptar para os processos logísticos de execução de Armazenagem e Picking. Pensar-se-á na utiliza-

ção dos seguintes critérios: 1) número de movimentos para cada SKU, que se traduz no número de 

linhas de encomenda; 2) número de clientes que adquirem cada SKU, porque, de acordo com o requi-

sito do cliente, é um ponto mais importante de mensurar do que o volume de vendas, por exemplo. 

Após a elaboração desta categorização ABC dupla, será possível determinar as primeiras considera-

ções para futura definição dos sete processos logísticos de execução. 

2.2.8.2 Endereçamento de produtos – Estratégias de armazenagem 

Previamente ao picking dos produtos ser realizado, é necessário colocá-los em determinadas localiza-

ções do armazém. O método de endereçamento de produtos é um conjunto de regras que são utiliza-

das para alocar os produtos a SLOT’s. Existe uma forte dependência entre a determinação de uma 

estratégia de armazenagem óptima e o tamanho do armazém e o número de SKU’s por rota de picking 

(Koster et al., 2007). 

Os resultados do endereçamento de produtos estarão diretamente relacionados com o desempenho 

do processo de picking, pois terá impacto nas distâncias percorridas para ir fazer o picking de determi-

nado SKU, que incrementa tempo sem valor acrescentado para a empresa. Por conseguinte, é possível 

identificar a envolvência de decisões que remetem a dois ramos distintos, tendo impacto no endereça-

mento dos produtos: a gestão de armazém e a gestão de inventário. Relativamente às tarefas de um 
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gestor de armazém, estas centram-se na decisão da alocação dos produtos dentro do armazém, en-

quanto que um gestor de inventário deverá decidir que quantidade de cada produto necessita de ter 

armazenado em armazém. Estas decisões encontram-se, porém, inter-relacionadas (Strack e Pochet, 

2010). 

No âmbito do estudo de um problema de alocação de localizações de armazenagem, Brynzér e Jo-

hansson (1996) referem que, em sistemas de picking de encomendas, características dos componen-

tes como por exemplo frequência, tamanho, peso, número de partes, fornecedor, entre outros, são 

utilizadas frequentemente quando se pretende atribuir aos items localizações ou zonas de armazena-

gem. No entanto, os autores constataram que agrupar de acordo com características individuais dos 

componentes traduz-se num longo tempo no processo de picking. A razão encontra-se no facto de os 

componentes numa mesma encomenda têm diversas características, podendo levar a que os compo-

nentes se armazenem numa área muito extensa. Os autores também indicam que um período longo 

de picking não depende apenas da distância percorrida, mas também no facto de os componentes não 

se encontrarem armazenados segundo uma ordem lógica, pelo ponto de vista do operador de picking; 

perde-se muito tempo a encontrar e identificar componentes para picking. Em suma, não é errada a 

utilização das características dos componentes quando se aloca items a SLOT’s no caso de a previsão 

das encomendas ser baixa, ou seja, não se sabe a priori que componentes surgirão numa mesma 

encomenda. Todavia, para encomendas com elevada previsão, como por exemplo para processos de 

kitting (produtos diferentes que são agrupados numa mesma embalagem e expedidos como uma uni-

dade), deverá ser utilizada uma estratégia de alocação de SLOT’s que agregue as características dos 

items com afinidade relativamente às encomendas. 

De acordo com Bartholdi e Hackman (2014), existem dois tipos de métodos de armazenagem princi-

pais: a armazenagem dedicada e a armazenagem partilhada. No primeiro método, cada localização 

em estante de armazém apenas irá alocar determinado produto e nenhum outro produto diferente po-

derá aí ser armazenado; no segundo método, qualquer localização pode albergar mais do que um 

produto diferente. 

Para Zhang et al. (2015), a política de armazenagem dedicada tem uma relevância na indústria, na 

medida em que permite aos operadores de picking estarem mais familiarizados com as SLOT’s e os 

seus produtos aí alocados, reduzindo tipicamente os custos de manipulação de material. As SLOT’s 

ótimas são determinadas com base no custo: este custo é proporcional à distância de transporte pelo 

operador de um empilhador durante a recolha dos items do armazém. Este custo tem por base o salário 

do operador, o processamento da encomenda, a etiquetagem e a embalagem. 

Outros autores definem outro tipo de nomenclatura e relevância para os métodos de armazenagem. 

Para Ghiani et al. (2013), existem três importantes políticas de armazenagem: a armazenagem dedi-

cada, a armazenagem aleatória e a armazenagem com base em classes. O sistema de armazenagem 

aleatória equipara-se ao referido método para armazenagem partilhada. No sistema de armazenagem 

com base em classes, os produtos são divididos num determinado número de categorias “de acordo 

com a sua procura e cada categoria é associada a um conjunto de zonas onde os produtos são arma-

zenados de acordo com uma política de armazenagem aleatória”.  
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Para Tsige (2013), no âmbito de um problema de optimização de picking, foram tidos em conta os 

métodos de armazenagem aleatória, cube-per-order index (COI) com base na popularidade do SKU, 

interaction frequency heuristic of order oriented slotting policy (IFH-OOS) e a classificação ABC. Para 

este autor, todos os métodos, exceto o método IFH-OOS, são considerados os mais frequentemente 

aplicado na no endereçamento de produtos em armazém. O método de armazenagem aleatória equi-

para-se ao método de armazenagem partilhada, referido anteriormente. O método COI tem como ob-

jetivo armazenar produtos que são frequentemente encomendados e que requerem pouco espaço de 

armazenagem em locais perto das zonas de receção ou expedição; quanto menos o valor do COI de 

um determinado SKU, mais perto dos pontos de receção ou expedição este SKU estará. O método 

IFH-OOS arruma em localizações próximas pares de produtos que surgem comumente em conjunto 

nas encomendas dos clientes. O método de classificação ABC de Tsige (2013) equipara-se ao método 

de armazenagem com base em classe, referido por Ghiani et al. (2013). Citando a explicação da clas-

sificação ABC por Tsige (2013) “Cada classe é alocada a uma área dedicada do armazém baseado no 

número de transações geradas. Geralmente, produtos de Classe A estão mais perto dos pontos de 

recepção ou expedição e de Classe C mais longe. A armazenagem dos produtos pertencentes a cada 

classe inerentes à área designada é feita aleatoriamente. ” A respeito do COI, Xiao e Zheng (2010) 

manifestam oposição à aplicação deste método na medida em que a sua aplicabilidade é imperfeita 

para casos em que se constatam várias situações de pares de SKU’s correlacionados nas encomen-

das. 

Numa política de armazenagem em classes, onde o picking é feito por um sistema manual, a armaze-

nagem de acordo com o critério da rotação de inventário traduz-se por si só numa política com base 

em classes, dependendo apenas da sua repartição e da sua delimitação, sugerindo-se a definição de 

2 a 4 classes (Koster et al., 2007; Petersen et al., 2004). Porém, não existe na literatura relativa a 

armazéns uma indicação segura que defina o número de classes para sistemas de picking em níveis 

de armazenagem baixos.  

De acordo com Ghiani et al. (2013), num sistema de armazenagem dedicada, o número de SLOT’s 

necessárias é igual à soma do inventário máximo de cada produto no tempo; sendo n o número de 

produtos e Ij (t), j=1, ..., n, o nível de inventário do item j no tempo t. O número de SLOT’s md requeridas 

numa política de armazenagem dedicada será: 

𝑚5 = 𝑚𝑎𝑥E𝐼P(𝑡)F
PQR 	 	 	 	 	 (2.5) 	

Para o sistema de armazenagem aleatória, “a alocação do item é decidida dinamicamente com base 

na ocupação atual em armazém e nas futuras chegadas e previsão. Assim, as posições vinculadas a 

um produto variam no tempo. ” Assim, o número de SLOT’s para a armazenagem aleatória mr será: 

  	 𝑚3 = 𝑚𝑎𝑥E𝐼P 𝑡 ≤ 𝑚5
F
PQR 	 	 	 	  (2.6) 	

O sistema de armazenagem com base em classes reduz-se à política de armazenagem dedicada se o 

número de categorias for igual ao número de produtos, e reduz-se à política de armazenagem aleatória 

se existir apenas uma categoria. 
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Um cálculo para determinar, em armazéns de carga unitária, o custo de mão de obra incorrido pela 

distância percorrida di até à SLOT i, visitada ni vezes por ano, foi proposto por Bartholdi e Hackman 

(2014): 

= 𝑑A𝑛AA .      (2.7) 

As distâncias di encontram-se condicionadas pelo layout do armazém e não são facilmente alteradas. 

No entanto, as frequências de visitas ni são determinadas pelas encomendas do cliente e pelas esco-

lhas de endereçamento dos produtos. O principal objetivo será sempre alocar os produtos com visitas 

mais frequentes às SLOT’s mais convenientes, minimizando o total de di com a expressão 2.7 (Bartholdi 

& Hackman, 2014). 

Um processo de endereçamento de 739 diferentes produtos com a política de armazenagem em clas-

ses foi abordado por Larson et al. (1997), onde seguiram como critérios de definição de classes o 

espaço que os produtos ocupavam em laje de armazém frequência de armazenagem e recolha e nível 

médio de inventário. Ora, os produtos comercializados pela Empresa X não diferem em dimensões, ou 

seja, o critério de espaço em armazém não seria um parâmetro que pudesse dissociar um produto de 

outro. 

De acordo com Frazelle e Sharp (1989), foram descritas estratégias de endereçamento associadas aos 

produtos que estatisticamente surgem juntos com elevada frequência numa mesma encomenda. As-

sim, estes pares de encomendas serão armazenados perto uns dos outros, tornando ambas as SLOT’s 

convenientes à minimização do tempo total de picking (Brynzér e Johansson, 1996). De forma a explo-

rar e reconhecer se de facto faz sentido utilizar uma análise estatística que apresente se existem muitos 

artigos que surgem juntos com elevada frequência numa mesma encomenda, será necessário, de 

acordo com Bartholdi e Hackman (2014), verificar se as encomendas são pequenas e que não reflita 

uma procura agregada de vários clientes individuais. Caso contrário, não fará sentido recorrer a esta 

metodologia para o endereçamento de produtos em armazém. Se os SKU’s das encomendas surgirem 

associados par a par, numa mesma encomenda, prevê-se um endereçamento dos produtos tendo em 

conta a sua afinidade. Para aferir estatisticamente se esta situação ocorre, será possível utilizar um 

software desenvolvido por Bartholdi e Hackman (2014): o Affinity Analyser (AA), disponível em 

http://www.warehouse-science.com. Para utilizar este software é necessário preparar um ficheiro de 

texto com um histórico de linhas de encomenda com indicação de o número identificativo de enco-

menda respetiva; este ficheiro é então aberto no AA e este irá analisar possíveis padrões que poderá 

encontrar nesse histórico de encomendas. Caso existam de facto afinidades entre SKU’s, poder-se-á 

propor o endereçamento de produtos de acordo com este critério. 

Também se poderá utilizar um outro software igualmente desenvolvido por Bartholdi e Hackman (2014) 

e igualmente disponível em http://www.warehouse-science.com, para mapear as zonas de armazém 

com mais afluência de operação e picking, se forem testados diferentes métodos de endereçamento 

de produtos; o software denomina-se de Heat Map (HM). O HM permite evidenciar as regiões mais 

ativas em termos de frequência de atividade, pois irá colorir de forma crescente de intensidade as 

SLOT’s com mais visitas de picking. Assim, é possível testar vários métodos de endereçamento de 

produtos e entender se a atividade de picking se encontra muito dispersa ou muito concentrada em 
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determinadas regiões. Todavia, este tipo de análise fará sentido num âmbito de diagnóstico, sendo 

assim possível entender se as zonas onde a atividade de picking é mais ativa se encontram ou não 

correlacionadas com o ponto de saída de produto. Num prisma onde se irá partir do zero para criar um 

armazém novo, será redundante este tipo de análise quando será sempre feita a par com uma análise 

de endereçamento de produtos. 

O conceito de Family grouping, introduzido por Koster et al. (2007) refere o interesse em arrumar em 

lado a lado os produtos que são encomendados em conjunto, sendo mesmo possível aplicar a estraté-

gia de arrumação com base em classes neste caso. 

Outra forma de arrumação dos produtos é colocar todas as referências de SKU’s no nível 1 de estante 

de armazenagem, onde o picking será feito ou com um carro manual ou com porta-paletes, quer seja 

numa estratégia de picking à encomenda, agregado ou à linha. Para definir que SLOT’s são mais con-

venientes, pode-se associar a cada uma um tempo específico, que representará o tempo que um ope-

rador de picking demora a chegar à SLOT e a retornar a um ponto médio de R/E.  

De acordo com Le-Duc e Koster (2005), a estratégia de arrumação com base em classes divide produ-

tos e SLOT’s em classes, ordena-os por ordem decrescente de frequência de encomendas e então 

aloca os produtos por essa ordem às localizações mais próximas do ponto de R/E. 

Ainda considerando a arrumação das classes em sistemas de nível reduzido com picker-to-goods (re-

ferido no subcapítulo 2.2.5.2) sugere-se, por Jarvis e McDowell (1992), que cada corredor deva corres-

ponder a uma só classe (ver Figura 2.11.b). No entanto, para Bartholdi e Hackman (2014) esse tipo de 

arrumação onde um corredor indica uma classe surge quando o armazém tem os pontos de R/E opos-

tos, indicando que para um armazém com os pontos de R/E lado a lado, a configuração seja a repre-

sentada na Figura 2.11.c. Além deste tipo de arrumação, para Le-Duc e Koster (2005), a melhor forma 

de armazenar os produtos será de forma transversal aos corredores, sendo essa a estratégia perto do 

resultado óptimo, como demonstra a Figura 2.11.a. Nesta figura, a gradação de cores indica a transição 

para uma diferente categoria de produtos onde os tons mais escuros representam produtos de maior 

importância para a organização e os tons mais escuros representam os produtos com menor nível de 

expressão, quer estas categorias estejam associadas ao número de movimentações, valor económico, 

ou outro tipo de variável de classificação de SKU. 

Van den Berg (1999) refere a armazenagem correlacionada, que também integra a alocação de produ-

tos a SLOT’s próximas se estes são encomendados em conjunto muitas vezes. Dentro deste conceito, 

o autor também exemplifica outras modalidades de correlação entre produtos: se têm o mesmo forne-

cedor ou se têm a mesma cor ou tamanho. 

a) b) c)

Figura 2.11 - Diferentes configurações de ocupação de produtos no armazém, onde gradação de cores indica 
produtos diferentes ( a) e b) em Thomas e Meller, 2013; c) em Bartholdi e Hackman, 2014). 
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Foi estudado por Hausman et al. (1976) um problema relativo à política de armazenagem com base 

em classes que se centrava em determinar as regiões das classes que é considerada óptima caso os 

ciclos sejam de single-command, isto é, uma viagem de ida e volta inclui a movimentação do artigo 

apenas num destes troços, onde o troço onde não é feita nenhuma movimentação de produto repre-

senta uma atividade sem valor acrescentado para a empresa; caso contrário, denomina-se de dual-

command (Van den Berg, 1999). Hausman et al. (1976) determinou analiticamente o tamanho óptimo 

das classes, considerando uma estante contínua, isto é, uma estante individual não tem identificação 

de SLOT’s. Assumiu no ponto de origem (0,0) o ponto de R/E e que o tempo percorrido ao longo da 

linha de estante (horizontal) era o mesmo quando percorrido em coluna (vertical), ao que o autor referiu 

como sendo este um sistema square-in-time. A Figura 2.12 representa este método para três classes. 

Qualquer estante que não seja square-in-time é denominada de retangular (Roodbergen e Vis, 2009). 

 

 

 

As contribuições teóricas em relação ao endereçamento de produtos são, para Renaud e Ruiz (2008), 

escassas devido à elevada dependência deste problema à configuração de armazém, à estratégia de 

picking adotada e à tecnologia utilizada. Além disso, a maior parte da literatura lida com casos práticos 

muito específicos. 

De forma a identificar as áreas de armazenagem para cada classe definida, poder-se-à analisar um 

nível de armazenagem de cada vez e identificar cada localização um par (x, y) que identificará as 

coordenadas 2-D; assume-se que o empilhador move-se de acordo com a métrica retilínea de Manha-

ttan, isto é, a distância entre (x1, y1) e (x2, y2) é ½x1- x2½+ ½y1- y2½. Os operadores poderão percorrer os 

corredores ortogonais principais no topo e no início do armazém, bem como todos os restantes corre-

dores paralelos (Fumi et al., 2013). Depois, será possível determinar as SLOT’s correspondentes à 

Ponto R/E

VERTICAL

HORIZONTAL

Classe I

Classe II

Classe III

R1

R2

1

1

R1 R2

Ponto R/E

VERTICAL

HORIZONTAL

Classe I

Classe II

Classe III

R1

R2

1

1

R1 R2

Estantes square-in-time Estantes retangularesa) b)

Figura 2.12 - Método de arrumação por classes a) em estantes square-in-time e em b) estantes retangulares 
(adaptado de Hausman et al., (1976) e Roodbergen e Vis (2009)). 
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menor distância percorrida e alocá-las ao número correspondente de SKU’s e contentores de arruma-

ção inerentes.  

 

2.3 Considerações finais do Capítulo 

O processo de desenho de um armazém, iniciado por um plano de negócios e uma estratégia para a 

cadeia de abastecimento, passa normalmente por etapas empreendidas de forma iterativa, pois as 

decisões numa determinada etapa que estão condicionadas pelas decisões tomadas numa etapa an-

tecedente poderão necessitar que estas últimas sejam reformuladas (Rushton et al., 2010). 

Para Gu et al. (2010), existem três métodos de avaliação de desempenho: benchmarking, modelos 

analíticos e modelos de simulação; os autores que existe um hiato significativo entre a pesquisa aca-

démica e a aplicação prática e, por isso “casos de estudo e ferramentas computacionais (...) represen-

tam necessidade chave para o futuro.” Como comentado por Bartholdi e Hackman (2014), “Bechmar-

king é a comparação de um armazém por outro”.  

Para Koster et al. (2007), também surge uma concordância relativamente à existência de uma falha 

entre o trabalho académico e a aplicação real, devido ao facto de ainda não terem sido estudados todos 

os métodos de picking e que temas como combinação óptima de layout, alocação de armazenagem e 

rotas de picking terem sido aplicados a um conjunto muito reduzido de entidades com operações logís-

ticas. 

De acordo com um trabalho de pesquisa elaborado por Baker e Canessa (2009) acerca das ferramen-

tas utilizadas por profissionais nos processos de desenho de armazéns, foram auferidas as seguintes: 

• Bases de dados e modelos de folha de cálculo para análise de dados; 

• Modelos de folha de cálculo para considerar tipos de equipamento; 

• Modelos formais de folha de cálculo para cálculo de capacidade e quantidade de equipamen-

tos; 

• Software CAD (computer-aided design) para o desenho dos layouts; 

• Software de simulação e modelos de folha de cálculo formais para estimativa e avaliação. 

No próximo subcapítulo irão se abordados temas inseridos num projeto de arquitetura e construção 

inerente a um empreendimento de um armazém, seguindo-se a discussão das matérias relativas à 

definição de um layout de armazém e dos seus departamentos, que podem ser estipulados mediante 

uma metodologia de zonamento apropriada. Posteriormente entrar-se-á no assunto relativo aos equi-

pamentos técnicos que suportam todos os processos logísticos de execução. Numa fase final, este 

conjunto de tomadas de decisão serão enquadrados com a interpretação de uma análise de dados e 

com a utilização de um sistema de informação. Deste modo, será possível interligar as tomadas de 

decisão a uma melhor abordagem do problema de desenho de armazém explicitado neste trabalho. 

Após a definição dos cinco grandes pilares onde assenta a problemática do desenho de armazéns, é 

necessário controlar o seu desempenho e melhorar os processos, caso esse desempenho seja fraco e 
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possa por em causa o bom funcionamento do armazém. Assim, dentro deste ciclo inserem-se avalia-

ções de desempenho e intervenções de melhoria de processos, de forma a manter o armazém apto a 

responder aos objetivos operacionais, táticos e estratégicos da empresa. 

De acordo com Gu et al. (2010), a avaliação de desempenho deverá ser realizada tanto no espetro do 

desenho de armazéns bem como no espetro das operações em armazém. Foi a partir do esquema 

delineado por Gu et al. (2007) que se criou um método de abordagem ao desenho do armazém para a 

Empresa X (ver Figura 2.13). 
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Figura 2.13 - Esquematização dos temas abordados no problema de desenho a armazéns aplicado ao caso 
específico da Empresa X (adaptado de Gu et al. (2007). 
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3. Caso de estudo 

3.1 Retrato presente da Empresa 

Tal como referido nos primeiros pontos do capítulo 1, a Empresa X tem vindo a aumentar significativa-

mente o seu volume de vendas, onde a logística física que atualmente tem lugar no seu armazém, no 

norte do país, está a encontrar vários entraves, vinculados ao reduzido espaço que existe para arma-

zenamento de produto. 

Um dos requisitos base para o dimensionamento de uma operação logística, nomeadamente com o 

objetivo de construir um centro de distribuição de suporte à atividade, é o alinhamento com o plano de 

negócio da Empresa X para os próximos anos [entre 3 a 5 anos]. 

Esta empresa, pertencente ao canal de distribuição grossista, pretende substituir o seu atual armazém 

após um grande crescimento do volume de negócios, que permitiu encontrar assim o momento ideal 

para apostar num projeto de consultoria logística inerente ao investimento de um novo imóvel que 

apoiará o seu futuro ritmo de negócio. Este novo armazém estará sobredimensionado numa primeira 

fase (considerando apenas os SKU’s atuais), mas estará apto para responder às metas traçadas pela 

Empresa X e para a sua expansão económica. 

O estado atual do armazém, além de se encontrar lotado e com equipamentos obsoletos e não ade-

quados às operações logísticas, não utiliza nenhum tipo de sistema de informação para gestão de 

armazém, isto é, um Warehouse Management System (WMS). 

Os produtos que são movimentados e armazenados no atual armazém são rolos de tecido, para farda-

mento, cuja composição padrão corresponde a materiais como o poliéster, algodão ou viscose.  

Pretende-se definir as áreas de influência, equipamentos necessários e estrutura organizacional para 

as sete operações logísticas de execução pensadas para a atividade da Empresa X: Descarga, Confe-

rência física e receção, Armazenagem, Reaprovisionamento, Picking, Embalagem e Expedição. 

 

3.1.1 Infraestruturas existentes 

O atual armazém da empresa tem uma área total de 1120 m2 e 776 SLOT’s (storage locations, isto é, 

localizações de armazenagem) e dois pontos de R/E (locais onde são recepcionados ou expedidos 

produtos) nivelados, ou seja, sem o auxílio de um equipamento que compense a altura do contentor do 

camião com a laje do edifício, estando assim nivelados com o pavimento exterior. 

A Figura 3.1 permite ter uma visão aérea da área de implantação do armazém da empresa deste caso 

de estudo, bem como os seus limites circundantes, sendo óbvio que uma expansão no atual local é 

uma situação impossível, na medida em que existem outras empresas com armazéns adjacentes ao 

assinalado. 
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3.1.2 Diagnóstico atual 

De forma a iniciar o processo de resolução do problema de desenho de um novo armazém para a 

Empresa X, é necessário recorrer a uma metodologia de diagnóstico ao estado atual das operações de 

logística física desta organização. Dentro desta metodologia, é necessário efetuar um levantamento à 

cadeia de abastecimento, à configuração do armazém e ao número de SLOT’s disponíveis. 

A Empresa X é fornecida por entidades nacionais e internacionais e tem clientes igualmente nacionais 

e internacionais, centrados na Europa. Existem dois armazéns, um principal e um secundário, que dão 

suporte à atividade de a todas as atividades logísticas ou apenas à armazenagem, respetivamente. Por 

existir falta de espaço no armazém principal, a utilização do armazém secundário dá suporte apenas à 

armazenagem de mercadoria, nomeadamente produtos com menores movimentos, tendo um espaço 

de armazenagem muito inferior ao armazém principal. Estas duas instalações encontram-se próximas, 

de forma a que o armazém secundário consiga dar o devido apoio às atividades logísticas principais 

que sucedem noutro local. 

De forma a avaliar o panorama geral do modelo logístico atual da Empresa X, foi realizada uma confe-

rência aos pontos incluídos numa lista de auditoria de atividades e práticas que deverão ter lugar num 

armazém (ver anexo I). Ao percorrer essa lista e analisando paralelamente cada tarefa e zona do ar-

mazém principal da Empresa X, foi possível concluir que existem inúmeros pontos de melhoria, onde 

de facto a solução última que determinará um bom desempenho à atividade desta organização é a 

edificação de um novo armazém, apropriado ao crescimento quer em termos físicos (falta de espaço 

de armazenamento) quer em termos económicos (entrada em novos mercados internacionais). 

A Figura 3.2 clarifica a configuração, em planta, do atual armazém. Existem duas naves, separadas por 

uma parede que acompanha o comprimento das naves, surgindo apenas uma estreita entrada pedonal 

entre naves. A primeira nave tem 456 SLOT’s, dos quais 416 encontram-se em estanteria, e os restan-

tes dão lugar a pilhas americanas, isto é, os rolos encontram-se empilhados em sobreposição (uma 

SLOT em pilha americana corresponde à área de laje ocupada por essa pilha, independentemente da 

sua altura). 

 

Figura 3.1 - Visão aérea do atual armazém da Empresa X, com respetivas dimensões. 
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3.1.3 Mapeamento geral dos PLE atuais 

De forma a executar uma futura comparação dos PLE’s atuais com os PLE’s futuros, será necessário 

descrever o mecanismo adotado pela Empresa X em cada um destes PLE’s, sendo estes (tal como 

foram descritos no subcapítulo 2.2.5): 

• Processos Inbound 

o Descarga, Recepção, Armazenagem e Reaprovisionamento. 

• Processos Outbound 

o Picking, Embalagem e Expedição.  

Foram identificadas e listadas as seguintes práticas e limitações físicas, no âmbito dos dois conjuntos 

distintos de PLE’s, que mais relevância têm à futura projeção e dimensionamento do futuro armazém: 

a) A área operacional onde têm lugar as PLE’s de descarga, receção, embalagem e expedição 

tem uma área demasiado insuficiente e indefinida, existindo vários obstáculos à circulação de 

produtos e operadores; 

b) O sistema de armazenagem dos rolos encontra-se desadequado à sua função, por ser insufi-

ciente em SLOT’s disponíveis e por não ser compatível com as dimensões do SKU; 

c) Os PLE’s de armazenagem, reaprovisionamento e picking são realizados com várias dificulda-

des, por não existir um MHE de transporte adequado a cada uma destas operações; 

d) O picking é efetuado sem ter em consideração aspetos de segurança ou de ergonomia; 

e) O PLE de descarga é moroso, desadequado em termos de MHE’s de suporte à tarefa e desa-

dequado em termos ergonómicos 

f) Ao PLE de armazenagem estão associados MHE’s desadequados a este processo, colocando 

em causa o desempenho da operação, segurança dos operadores ou condições dos produtos; 

Figura 3.2 - Layout atual da 
Empresa X, composto por 
duas naves. 

Tabela 3.1 - Tipos de módulos de estanteria e respetivas SLOT's disponíveis 
atualmente na Empresa X, por nave. 
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g) A gestão por FIFO não ocorre como deveria, onde os rolos de diferentes lotes encontram-se 

agregados numa mesma localização, onde também vários obstáculos encontram-se no acesso 

a produtos. 

Dos seis processos atuais que foram analisados no local, entendeu-se que o conjunto dos processos 

de Descarga, Receção e Armazenagem os que mais impacto têm na operação logística global da Em-

presa X. Estes PLE’s realizam-se com o apoio de 3 operadores, 1 MHE de transporte; este conjunto de 

processos ocorre durante um período total de 5 horas, desde a chegada do contentor com os rolos de 

tecido a granel, até à sua arrumação na estanteria existente. A Figura 3.4 descreve com o apoio de 

fotografias tiradas no local alguns passos deste conjunto de PLE’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos de utilização de sistemas de informação que suportem tanto os processos logísticos de 

execução como os processos administrativos, existe um software de ERP (Enterprise Resource Plan-

ning) que permite efetuar PR’s (Purchase Requests ou Pedidos de Compra), PO’s (Purchase Orders 

ou Ordens de Compra), registo e liberação de encomendas e também GT’s (Guias de Transporte) 

utilizados como documentos de expedição; paralelamente, este software realiza a faturação e os do-

cumentos inerentes para o processo de expedição. A partir da Figura 3.5 é possível entender grafica-

mente os fluxos informacional e físico descritos. 

e) f) g)

b) c) d)

a) b)

e)

c)

d)

Figura 3.3 - Fotografias exemplificativas das atividades logísticas que têm lugar no atual armazém da Empresa X, 
correspondendo à descrição dos pontos acima. 

Figura 3.4 - a) Descarga de um contentor com mercadoria a granel, b) Descarga manual com recurso a 3 colabora-
dores, c) Utilização do empilhador para apoio à descarga, d) Dificuldade na movimentação entre a recepção e arru-
mação, e) Dificuldade e ausência de meios. 
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3.2 Caracterização do SKU 

Tal como referido anteriormente, o tipo de produto que circula no armazém são rolos de tecido, que 

têm diferentes comprimentos, diâmetros e peso. Define-se como unidade móvel básica de movimenta-

ção (UMB) um rolo de tecido com cerca de 1,60 m de comprimento, com diâmetro médio de 0,20 m a 

0,25 m e com um peso médio de 25 kg, com 50 a 100 metros de tecido por rolo. Através da análise de 

uma packing list vinda de um dos fornecedores internacionais da Empresa X (ver Anexos), foi possível 

confirmar que as medidas dos rolos apresentam de facto alguma variação.  

Atualmente, existem 419 diferentes SKU’s, onde cerca de 20% são rolos com 50,0 m de quantidade e 

0,20 m de diâmetro e as restantes 336 referências têm 100,0 m e 0,25 m de diâmetro. Estes rolos 

encontram-se armazenados a granel na estanteria que não tem dimensões compatíveis com as dimen-

sões do UMB. Além deste armazenamento a granel em estanteria, existem determinadas referências 

que se encontram armazenadas em pilha americana (conjunto de rolos empilhados sob camadas al-

ternadas de rolos, sob uma palete.), nomeadamente os rolos de ganga, devido ao seu peso elevado. 

3.3 Condicionantes do sistema logístico atual 

Em suma, o armazém atual da Empresa X encontra-se sem espaço para armazenar as atuais referên-

cias, ocupando muitas vezes áreas de corredor para o fazer, dificultando a circulação de pessoas ou 

máquinas. Com a reduzida disponibilidade de SLOT’s, torna-se impossível para a Empresa X aumentar 

o seu portfolio de produtos, se não mudar o seu espaço de armazenagem. O próprio layout do atual 

armazém é desadequado a um correto fluxo contínuo de processos logísticos, onde muitos destes 

processos logísticos ocorrem sem ter em consideração muitos aspetos no âmbito da segurança ou 

ergonomia. Em questões de sistemas de informação, as funcionalidades do atual ERP não são devi-

damente aproveitas. E, sem o recurso a um WMS, existem muitos erros na arrumação e picking. A 

Empresa X tem atualmente 12 trabalhadores e prevê a criação de mais cinco novos postos de traba-

lhos, antevendo o crescimento do negócio e este novo investimento. 

Figura 3.5 - Desenho dos fluxos informacional e físico atual da Empresa X. 
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4. Proposta de Implementação 

De forma a poder dimensionar corretamente o futuro armazém da Empresa X, foi realizada uma análise 

dos dados de entradas e saídas de produto, no decorrer do ano 2015, tendo sido utilizados os dados 

facultados pela empresa. A impossibilidade em facultar dados sobre os fluxos de entrada e saída de 

produto relativos a outros anos de operação prendeu-se essencialmente pela disponibilidade de algum 

operador responsável pela extração dos valores do ERP atual da empresa para outros anos. Também 

esta situação se concilia com o facto de a Empresa X ter vindo a apresentar um elevado crescimento 

de vendas, sendo que será o ano de 2015 o cenário mais realista de futuro, aliado ao crescimento 

económico previsto. Os dados de 2015 apresentam um portfolio de 419 referências, onde neste ano 

ocorreram 18505 movimentos de saída, onde foram comercializados 4141053 metros de tecido, adqui-

ridos por 1844 diferentes clientes. 

Esta análise teve que ter em consideração um ajuste à perspectiva de crescimento da empresa num 

horizonte temporal equivalente ao período de 10 a 15 anos de atividade. Assim sendo, as necessidades 

de armazenagem terão que ir de encontro a esta projeção. 

Dado que o projeto incluso neste trabalho estar associado a um projeto de investimento por parte da 

Empresa X, e devido a requisitos da própria empresa, o dimensionamento de um sistema de AS/RS, 

pelo facto de este ser um mecanismo que implica um elevado investimento inicial, sendo incompatível 

com estrutura financeira da empresa. Pelo mesmo motivo, também não serão estudados sistemas de 

estanteria que compactem a mercadoria, tal como módulos de drive-in ou módulos com recurso a um 

radio shuttle, entre outros. A estanteria estudada para este problema irá assentar em módulos conven-

cionais, em que a análise ira prender-se essencialmente na configuração e arranjo destes módulos, de 

acordo com o espaço previamente definido. 

Serão apresentados, seguidamente, alguns pressupostos que suportam a análise de dados global. No 

entanto, caso surjam outros pressupostos assumidos no perfilamento de operações logísticas, estes 

serão oportunamente referenciados e clarificados. 

 

4.1 Estrutura do novo armazém 

O projeto de dimensionamento do armazém da Empresa X inicia-se com o desenho do edifício já inclu-

ído e pré-determinado em projeto de arquitetura, tendo este uma área de laje útil total de 5000 m2, três 

cais desnivelados e um cais nivelado; também conta com a área administrativa com dois pisos. Na 

Figura 4.1 encontra-se a última planta de arquitetura com a área administrativa na lateral esquerda, 

com uma configuração de estantes de armazenagem provisória e com quatro cais de R/E, sendo o 

primeiro a contar da esquerda um cais nivelado, com uma rampa de acesso, para viaturas ligeiras ou 

de mercadorias. Numa fase inicial deste projeto de arquitetura, o armazém foi desenhado com a edifi-

cação de pilares de construção que distavam 5,0 m entre si, ao longo do comprimento do armazém. 

No entanto, esta malha de pilares dificultaria a implantação de estanteria, retirando um número consi-

derável de SLOT’s úteis por corredor. A área técnica, que compreende as salas administrativas, a sala 
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de baterias, a sala de corte, entre outras, encontrava-se implementada no lado direito; atualmente, 

definiu-se que esta área técnica iria estar do lado esquerdo, por decisão interna da Empresa X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Dimensionamento do novo armazém 

Conforme referido anteriormente, a área do armazém encontra-se previamente definida, sendo neces-

sário a criação de um caderno de encargos a facultar a possíveis futuros fornecedores de estanteria 

industrial, sendo necessário determinar qual a melhor solução para a Empresa X em termos de custo 

de material e qualidade do serviço, antes e depois da aquisição desta estanteria. 

De acordo com a figura anterior, são possíveis identificar quatro zonas onde terão lugar os processos 

associados à receção e expedição de mercadoria, denominadas de placa operacional. A área de placa 

operacional encontra-se entre a zona de armazenagem e a zona de logradouro, onde os camiões irão 

estar estacionados durante a sua descarga. O cais 1 será um cais nivelado enquanto que os restantes 

Área	técnica

Sala de baterias

Área de consumíveis

Sala	de	
amostras e	

corte

Copa

Instalações sanitárias

Sala	administrativa
Piso 0

Área	de	
armazenagem

Placa	operacional

Zona	de	
logradouro

CAIS	1 CAIS	2 CAIS	4CAIS	3

P.O.1
Zona	R/E

P.O.2
Zona	R/E

P.O.3
Zona	R/E

P.O.4
Zona	R/E

Figura 4.1 - Planta de arquitetura do futuro armazém da Empresa X (elaborado em AutoCAD). 

Figura 4.2 - Zonamento do armazém futuro da Empresa X. 
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cais serão desnivelados, onde aí serão instalados niveladores de cais. A área técnica subdivide-se em 

diferentes zonas, nomeadamente: 

• A sala de baterias, onde os MHE’s de movimentação poderão estar a carregar as suas baterias 

ou simplesmente estar arrumados; 

• A área de consumíveis, onde poderão ser arrumadas containers que não estejam em utilização, 

ou qualquer outro equipamento de utilização recorrente no armazém; 

• A sala de amostras e corte, utilizada para linhas de encomenda descritas como “corte” e para 

criação de catálogos com amostras para envio a clientes; 

• Sala administrativa, onde são recebidos os clientes de balcão, os motoristas da mercadoria de 

fornecedores e onde é realizado todas as tarefas administrativas da empresa; 

• Copa e instalações sanitárias. 

A solução de layout, devidamente integrada no projeto de arquitetura e na implantação do terreno se-

lecionado pela Empresa X, possibilita um aumento considerável da produtividade operacional dado que 

o layout proposto permite que os fluxos de inbound e outbound sejam eficientes contemplando, ainda, 

um aumento significativo da capacidade instalada. 

Todavia, a configuração da estanteria na área de armazenagem definida está fortemente vinculada à 

definição do equipamento de transporte selecionado, bem como à forma de colocação dos rolos de 

tecido em estanteria. 

 

4.2.1 Considerações sobre o SKU 

De acordo com o anexo II, o código de artigo continha informações que tiveram que ser extraídas, 

nomeadamente Família, Cor e Origem; assim, o código de um determinado rolo de tecido de poliéster 

e algodão, pertence à família X133, tem a cor 101 e o código de origem é o 2; assim, o seu código é o 

X133-101-2. Dentro da mesma família existem cores ou padrões diferentes; o código que diz respeito 

à origem indica que determinado tecido tem uma qualidade superior a outro SKU com a mesma família 

e cor (esta característica qualitativa não é possível ser analisada a olho nu). 

De acordo com a descrição no subcapitulo 3.2 do SKU atual, foram definidos alguns pressupostos no 

âmbito das características de um SKU. As seguintes medidas serão fixadas, na medida em que existe 

sempre alguma variação nos valores mensurados: 

• Comprimento rolo = 1,60 m; 

• Diâmetro rolo = 0,25 m ou 0,20 m; 

• Peso rolo = 25,0 Kg; 

• Quantidade/Rolo = 100,0 m ou 50,0 m, para rolos de 0,25 m e 0,20 m de diâmetro, respetiva-

mente. 

 

4.2.2 Definição do equipamento de unitização 

Este projeto tem a particularidade de não utilizar um equipamento de unitização de dimensões norma-

lizadas; de acordo com o subcapítulo 2.2.4.1., o método de arrumação dos rolos de tecido será feito 
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através de um container, isto é, por uma estrutura de ferro em forma de gaiola, modelada à medida das 

necessidades deste negócio. 

Para o cálculo da capacidade (em número de rolos) de cada container foram assumidos os seguintes 

pressupostos: 

• As medidas consideradas para o container a utilizar para armazenagem de rolos serão as se-

guintes: 1,30 m de altura útil, 1,20 m de largura e 1,60 m de profundidade (mensurações na 

Figura 4.3 a.); 

• A capacidade do container (em número de rolos) pode ser calculada a partir da divisão da área 

frontal do container (1,30 m ´ 1,20 m) pela área da base de um rolo, considerando o seu diâ-

metro. 

 

 

 

 

 

 

De acordo com as consultas de mercado realizadas de forma a entender a exequibilidade, qualidade, 

peso e valor deste container, entendeu-se que, sendo um produto que seria produzido à medida, teria 

um custo muito elevado quando comparado com containers de catálogo com medidas normalizadas 

(1200x800 mm, por exemplo). Inicialmente, foi proposto um container em grade. No entanto, por indi-

cação do responsável de armazém, foi referido que este desenho poderia danificar e marcar os rolos 

de tecido. Assim, desenhou-se este protótipo, com chapa lateral lisa. Esta característica, invariavel-

mente, teve um impacto grande no valor final. Em anexo, é possível observar os desenhos técnicos 

realizados por uma das empresas consultadas, onde se encontra indicado um peso unitário do contai-

ner de 77,5 Kg. 

 

4.2.1 Equipamentos de armazenamento 

O dimensionamento irá fixar-se em módulos de estanteria convencionais, rearranjando-os na área de 

armazenagem disponível, sendo que a largura dos corredores irá variar de acordo com o equipamento 

de transporte selecionado. Ainda sobre os módulos de estanteria, foi necessário contactar com dife-

rentes empresas de estanteria industrial, por serem especializados em dimensionar um módulo de es-

tanteria de acordo com o tipo de produtos que aí serão arrumados, considerando a estabilidade de 

todos os elementos e a distribuição das cargas, quer nos módulos, quer no pavimento. Assim, de forma 

a calcular a distribuição de cargas, um projetista de estanteria industrial irá necessitar de um caderno 

de encargos que contenha o maior número de informações possíveis que sejam relevantes à execução 

deste projeto. Deste modo, a Empresa X decidiu que pretendia adquirir primeiramente estanteria para 

1.600	mm	(interior)
1.600	mm	(exterior) 1.250 mm (interior)

± 1.350 mm (exterior)

1.300 mm (interior)
1.300 mm (exterior)

150 mm

a) b)

Figura 4.3 - a) Mensurações do container de arrumação e b) possibilidade do container ser movimentado com 
qualquer empilhador, bem como a referência a uma etiqueta única por container. 
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4 níveis de armazenagem, com a indicação de que os módulos de estanteria terão que ser montados 

com os seus pilares preparados para colocar um 5º nível de armazenagem, de forma a dar uma maior 

flexibilidade em termos de decisões futuras, não incrementando o investimento presente (o investi-

mento encontra-se no bastidor mais alto, mas evita-se a aquisição de vigas para o 5º nível). 

Fixando o equipamento de unitização anteriormente definindo, concluiu-se que é possível armazenar 

25 ou 39 rolos num container, sendo estes de 0,25 m ou 0,20 m de diâmetro, respetivamente. Para a 

lista total referências que existem no portefólio de produtos da Empresa X, identificou-se que 80% 

correspondem a rolos de 0,25 m de diâmetro e que 20% dos produtos têm 0,20 m de diâmetro. Ora, 

dessa forma, um container com rolos poderá ter os seguintes valores, em termos de peso (Kg): 

• Peso de 25 rolos com container: (25,0 Kg x 25 rolos) + 77,5 Kg = 702,5 Kg; 

• Peso de 39 rolos com container: (25,0 Kg x 39 rolos) + 77,5 Kg = 1052,5 Kg. 

Assim, para um módulo de estanteria com oito SLOT’s e aplicando a regra que 80% das SLOT’s irão 

armazenar 25 rolos e os restantes armazenam 39 rolos, existirão cerca de 6 SLOT’s em 8 com 702,5 

Kg/SLOT e cerca de 2 SLOT’s em 8 com 1052,5 Kg/SLOT. Por fim, temos que o peso total de um 

módulo de estanteria de 8 SLOT’s (estes valores estimativos desprezam o peso dos pilares, vigas e 

bastidores de cada módulo de estanteria) será: 

• (702,5 Kg x 6 SLOT’s) + (1052,5 Kg x 2 SLOT’s) = 6320,0 Kg, isto é, cerca de 790,0 Kg/SLOT. 

De forma a normalizar o valor de peso por SLOT, fixou-se que este seria 1 tonelada, por container com 

produto. Finalizando estes cálculos acessórios, que suportam um caderno de encargos a utilizar na 

pesquisa de mercado, as empresas de estanteria industrial poderão realizar os seus cálculos de cargas 

admissíveis por par de vigas e por bastidor, definindo os elementos estruturais dos módulos e consi-

derando uma paletização uniformemente distribuída. 

 

 
Figura 4.4 – Estanteria vista do seu bastidor, com mensurações de duas configurações para 4 ou 5 níveis de 
armazenagem. 
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4.2.2 Equipamentos de transporte 

Para facilitar o acesso unitário aos rolos de tecido, definiu-se que estes seriam armazenados de forma 

a que o seu comprimento fosse paralelo à profundidade da SLOT. Deste modo, todos os rolos se en-

contram visíveis e acessíveis. Estabelecido este ponto, conclui-se que os garfos dos MHE’s de trans-

porte serão igualmente paralelos ao comprimento dos rolos bem como do seu container de arrumação. 

Conforme referido no subcapítulo anterior, a largura dos corredores na área de armazenagem irá variar 

de acordo com o equipamento de transporte selecionado e, por conseguinte, terá impacto no layout 

final da zona de estanteria convencional. Assim sendo, foram selecionados três tipos de equipamentos 

de transporte: um empilhador convencional, um empilhador retrátil e um empilhador articulado. 

Estes equipamentos partilha a mesma forma de deslocamento, realizado apenas no sentido longitudi-

nal, sendo necessário que os garfos do empilhador girem 90º (considerando que os garfos se encon-

tram no mesmo eixo dos chassis do empilhador) para realizar a operação de colocação da carga por 

cima destes, de forma a poder transportador o produto. Este movimento de rotação difere entre o con-

junto de equipamentos escolhidos, pois o seu raio de viragem irá ser distinto e, por sua vez, o corredor 

de trabalho que poderá estar disponível também será diferente. 

 

 
 

Comparando o número de SLOT’s que um empilhador articulado permite disponibilizar com o número 

de SLOT’s disponíveis em corredores correspondentes à operação inerente de um empilhador elétrico 

comum (5110,0 m), existe um hiato de 840 SLOT’s. Esta diferença de valor é superior às SLOT’s atuais 

do armazém da Empresa X. No entanto, o custo de um empilhador articulado é três vezes superior do 

empilhador comum e o espaço disponível implica igualmente um maior número de módulos de estan-

teria. 

De acordo com os pontos assinalados, será necessário tomar uma decisão estratégica e analisar a 

necessidade de capacidade versus a capacidade financeira da Empresa X. 

Para a manipulação de produto ao nível 1 de armazenagem, entendeu-se que seria necessário utilizar 

um porta-paletes elétrico, onde este equipamento dará suporte ao processo de picking, utilizando um 

carrinho de picking em conjunto com este. O carrinho de picking (detalhado em subcapítulos seguintes) 

poderá ou não ter rodízios. Independentemente desta característica, quando transportada uma elevada 

Tipo Equipamento Largura do corredor # SLOT's Total
Empilhador convencional 5110,0 mm 1680 SLOT's
Empilhador retrátil 3620,0 mm 2080 SLOT's
Empilhador articulado 2500,0 mm 2480 SLOT's

Figura 4.5 - Layout em SketchUp com a) 1640 SLOT's, b)2080 SLOT's e c) 2480 SLOT's. 

Tabela 4.1 - Número de SLOT's disponíveis de acordo com o tipo de equipamento de transporte. 
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quantidade de rolos neste carrinho, será aconselhável a não utilização destes rodízios, por via destes 

se virem a danificar pelo ao peso excessivo transportado. 

4.3 Análise ABC 

Após uma primeira análise dos movimentos anuais em 2015 dos SKU’s, bem como o número de clien-

tes associados a esses movimentos, foi possível identificar uma correlação entre estas duas grandezas 

(gráfico 4.3). Além disso, é possível verificar que a curva da faturação acumulada em 2015 aproxima-

se da regra 80/20 de Pareto (gráfico 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinação dos artigos ABC, calcularam-se os movimentos de saídas acumulados, sendo que 

80% representam artigos A, os artigos B movimentaram-se 15% da totalidade das encomendas, e os 

artigos C representam os restantes, representando referências que apenas se movimentaram 5% de 

todas as ocorrências de saída de produto, em 2015. Foram contabilizados 419 SKU’s na totalidade, 

com 124 artigos D adicionais, que representam SKU’s sem movimentações em 2015. Estes artigos D 

Gráfico 4.1 - Número de Movimentos vs. Número de Clientes associados a esses movimentos, por SKU (gráfico 
realizado em Power BI). 

Gráfico 4.2 - Número de movimentos e número de clientes associados a esses movimentos, por SKU; a vermelho, 
a linha de faturação acumulada por SKU (realizado em Power BI). 
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deverão ser devidamente analisados, para entender se existem em armazém, ou se já não fazem parte 

da lista de produtos que a Empresa X comercializa e, nesse caso, retirar da lista global de SKU’s. 

Devido ao facto da Empresa X ter um vínculo muito forte à relação que mantém com os seus clientes, 

tornou-se um requisito tornar incluso os dados relativos aos clientes associados a cada uma das enco-

mendas. Assim, nesta análise ABC incluíram-se duas variáveis: número de encomendas por SKU e 

número de clientes que compram esse SKU. Assim, numa análise com duas variáveis e já determina-

dos os tipos de artigo por movimento (ABC) criaram-se 7 intervalos para associar esse tipo de artigo a 

determinado intervalo de clientes. De acordo com o gráfico 4.3, é possível estimar onde se poderá 

enquadrar cada SKU, de acordo com estas duas variáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, definiram-se três grupos de segmentação, com 169 SKU’s dentro da classificação G1, 70 SKU’s 

no grupo de segmentação G2 e 180 produtos incluídos no G3. 

Um SKU que, por exemplo, tenha 19 clientes e se tenha movimentado em valores dentro da banda de 

artigos A em 2015, enquadrar-se-á no grupo G1. Desta forma, é possível dar uma maior atenção a um 

artigo A que tenha muitos clientes e tornar menos prioritário um artigo A com muito poucos clientes. No 

anexo IV encontra-se uma parcela da folha de cálculo utilizada para determinar os grupos de segmen-

tação descritos. 

 

4.3.1 Nível de cobertura de stock 

Foi realizada uma análise ao número de SLOT’s necessários para dar cobertura de stock para cada 

referência, podendo assim ter uma estratégia que evite uma possível ruptura de produto e assegure o 

ciclo de encomendas previsto. Devido à não fiabilidade dos dados da Empresa X relativamente a este 

tema, foram pensados os cenários descritos na tabela 4.2. 

 

 

 

 

 Gráfico 4.3 -  Análise estimativa dos grupos de SKU, de acordo com as variáveis "Movimentos" e "Clientes". 

Tabela 4.2 - Descrição dos quatro cenários diferentes para a determinação do número de SLOT's necessários 
para cada grupo de segmentação. 
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De acordo com os grupos de segmentação anteriormente estabelecidos, definiram-se quatro cenários 

que determinam o número de SLOT’s necessário disponibilizar em armazém para o atual fluxo de pro-

dutos da Empresa X: 

• Cenário 1 

o Os artigos G1, G2 e G3 têm stock para 4, 5 e 6 meses, respetivamente; 

o Numa SLOT apenas poderá existir um SKU do grupo G1; apenas dois artigos G2 po-

dem partilhar uma SLOT; quatro artigos G3 podem estar na mesma SLOT. 

• Cenário 2 

o Os artigos G1, G2 e G3 têm stock para 4, 5 e 6 meses, respetivamente; 

o Numa SLOT apena poderá existir um SKU do grupo G1 ou G2, sem juntar estes dois 

tipos de SKU’s numa mesma SLOT; apenas dois artigos G3 podem partilhar uma 

SLOT. 

• Cenário 3 

o Os artigos G1, G2 e G3 têm stock para 2, 3 e 4 meses, respetivamente; 

o Numa SLOT apena poderá existir um SKU do grupo G1; apenas dois artigos G2 podem 

partilhar uma SLOT; quatro artigos G3 podem estar na mesma SLOT. 

• Cenário 4 

o Os artigos G1, G2 e G3 têm stock para 2, 3 e 4 meses, respetivamente; 

o Numa SLOT apena poderá existir um SKU do grupo G1 ou G2, sem juntar estes dois 

tipos de SKU’s numa mesma SLOT; apenas dois artigos G3 podem partilhar uma 

SLOT. 

A tabela 4.3 indica o número de SLOT’s necessários alocar para cada grupo de segmentação. De notar 

que este valor de SLOT’s é linearmente proporcional ao número de containers de arrumação necessá-

rios para futura arrumação dos rolos de tecido. 

É por imposição da Empresa X que o nível de cobertura de stock deverá ser, futuramente, fixado nos 

4, 5 e 6 meses para artigos G1, G2 e G3, respetivamente. E ainda como requisito, relativamente ao 

arranjo no container por SKU do mesmo grupo de segmentação, a preferência recai sobre a partilha 

de quatro SKU’s do G3 num mesmo container, a partilha de dois SKU’s do G2 num único container e 

um único SKU do G1 apenas num container individual. Posto isto, a Empresa X optou para a sua futura 

atividade o cenário 1. 

 

 
 

Tabela 4.3 - Número de SLOT's a dimensionar, de acordo com cada cenário. 
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4.3.2 Endereçamento dos produtos 

Os condicionantes associados ao endereçamento de produtos que estão vinculados com pré-requisitos 

da Empresa X são os seguintes: 

• Nível de cobertura de stock que, sendo elevado, aumenta o número de SLOT’s necessárias; 

• Característica de SKU como critério de separação na armazenagem num container que, se for 

muito rigoroso na separação, traduz-se num maior número de SLOT’s necessárias. 

Porém, também existem condicionantes vinculados às dimensões do próprio edifício: 

• Pé direito, que determina o número de níveis máximo que uma estante terá; 

• Largura e comprimento da área de armazenagem, que irá limitar o número máximo de SLOT’s. 

A definição de um método de armazenagem deverá ser adequado tanto para os operadores bem como 

para tornar eficiente não apenas o processo de armazenagem, mas também os processos de reapro-

visionamento e picking. Mas antes de considerar a mecânica de operação do processo logístico de 

execução de armazenagem, foi necessário começar pela análise de dados dos produtos para determi-

nar o sistema de armazenagem mais adequado, que se traduz num endereçamento dos SKU’s às 

SLOT’s dimensionadas. O dimensionamento da SLOT está relacionado diretamente com a definição 

de um equipamento de unitização que, por sua vez, está relacionada com as características da estante 

industrial que, por sua vez, está relacionada com a área do armazém. No entanto, de forma a não criar 

intercepções no decurso da definição do endereçamento dos produtos em armazém, assumiu-se pri-

meiramente uma estante convencional com um nível de profundidade e quatro níveis de altura e com 

8 SLOT’s, com dimensões que não são constantes, mas fixar-se-ão de forma a poder elaborar esta 

análise de endereçamento. A definição deste módulo de armazenagem está de acordo com as dimen-

sões físicas do armazém colocado em projeto de arquitetura, onde o pé-direito é de 8,40 m, sendo 

possível implantar duas configurações para estanteria convencional: uma com 4 níveis e outra com 5 

níveis de armazenagem. 

De forma a endereçar um SKU a uma SLOT, é necessário definir a estratégia de armazenagem, temá-

tica abordada no subcapítulo 2.2.8.2. Conforme assinalado nesse mesmo subcapítulo, referiu-se a uti-

lização do software Affinity Analyzer (AA) para determinar se a arrumação em locais próximos de pares 

de SKU’s que saiam em conjunto e recorrentemente numa mesma encomenda, de acordo com a quan-

tidade de ocorrências dessas encomendas, fará ou não sentido para a operação da Empresa X. Os 

resultados obtidos traduzem-se em dois pontos: 

• Popularidade singular: indica que SKU’s são encomendados mais frequentemente e quantas 

vezes esse SKU representa uma única encomenda; 

• Popularidade de pares: indica que pares de SKU’s aparecem mais frequentemente numa 

mesma encomenda, e quantas vezes esse par representa uma única encomenda. 

Os resultados relevantes para o endereçamento do armazém dentro destas duas categorias encon-

tram-se representadas nos gráficos seguintes. 
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O primeiro gráfico indica que, no grupo de segmentação G1, apenas 29% dos 18505 movimentos de 

saídas em 2015 representaram encomendas que ficaram completas apenas por um SKU deste grupo. 

A mesma leitura se faz para os restantes grupos de segmentação. 

O segundo gráfico indica que apenas uma parcela muito reduzida representa encomendas completas 

(100%) por determinados pares de SKU’s, sendo que a maior parte dos pares de SKU’s apenas com-

pletam parcialmente as encomendas (<50%). 

Após esta análise, é possível entender que a estratégia de endereçamento não poderá passar por 

considerar a afinidade de SKU’s nos seus movimentos de saída de armazém. Todavia, a utilização do 

software permitiu descartar essa hipótese. 

Por consequência, definiu-se que a estratégia poderia passar pelo tempo mínimo de chegada a uma 

SLOT de um operador que utilize um empilhador. 

Desse modo, foi criado um mapa de endereçamento por grupo de segmentação, onde as SLOT’s que 

fossem mais rapidamente alcançáveis estariam alocadas aos SKU’s do grupo G1 e as SLOT’s onde a 

deslocação até à sua localização, ou endereço, demorassem mais tempo, estariam alocadas ao grupo 

G3 ou a artigos D. 

De forma a criar o mapa de endereçamento do armazém, foi necessário contabilizar o número de 

SLOT’s que estariam disponíveis à futura armazenagem indicando, em cada uma das SLOT’s (dese-

nhadas numa folha de cálculo) o tempo (em segundos) indicativo de chegada e colocação de um con-

tainer com a utilização de um empilhador. Assim, definiu-se a seguinte equação que determina o tempo 

de chegada e operação por SLOT: 

 

  (4.1) 

Assim, a equação 4.1 indica, em cada SLOT, o tempo, em segundos que demora um operador num 

empilhador a ir até à localização dessa SLOT, manipular os garfos do empilhador vazio e retirar um 

container de arrumação. A equação compõe-se pela distância percorrida ao longo do comprimento de 

um corredor (Dcorredor) de acordo com a velocidade que um empilhador poderá atingir quando vazio 

(VS/C) e ainda pela velocidade transversal ao corredor, de acordo com a sua largura (Dtransversal). Quando 

G1

29% 

G2

35% 

G3

36% 

Média	Encomendas	 Completas

G1

G2

G3

Popularidade	de	Pares

100% 
67% 
60% 
50% 
< 50% 

Popularidade singular
# encomendas completas

Popularidade de pares
# encomendas completas ou
parcialmente completas

G1

29% 

G2

35% 

G3

36% 

Média	Encomendas	 Completas

G1

G2

G3

a) b)

Gráfico 4.4 - a) Percentagem de encomendas completas por um SKU, por grupo de segmentação; b) Percentagem 
de encomendas completas ou parcialmente completas, por par de SKU's. 



 
 

54 

chega ao local da SLOT, os garfos do empilhador elevam-se, até a determinada altura (hnível) à veloci-

dade (VS/C), voltando a descer da mesma altura (hnível), desta vez com carga e com uma velocidade 

distinta (vC/C). Agora, com o empilhador carregado com um container, este irá descolar-se ao ponto de 

onde partiu, sendo a distância a mesma que percorreu até chegar à SLOT. À equação 4.1 ainda se 

soma um fator de armazenagem (fa), que indica o incremento da dificuldade em retirar um container 

conforme o nível de armazenagem aumenta. 

Assim, após ter aplicado este cálculo a cada uma das SLOT’s mapeadas numa folha de cálculo, foi 

possível entender onde poderiam estar armazenados os SKU’s por grupo de segmentação. A Figura 

seguinte ilustra a distribuição dos mesmos (a coordenada de origem, onde Tchegada=0, foi definida no 

canto inferior esquerdo do esquema). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O número de SLOT’s, por grupo de segmentação, foi definido de acordo com o cenário 1 para o nível 

de cobertura de stock (referido seguidamente no subcapítulo 4.3.1). Aliado a esse número, foi definida 

uma margem de 15% de quantidade de SLOT’s adicionais. Assim, caso surja, a curto ou médio prazos, 

um crescimento no número de SKU’s comercializados, estes poderão ser corretamente alocados em 

SLOT’s correspondentes ao seu grupo de segmentação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

De acordo com a tabela anterior, existem 1680 SLOT’s disponíveis no novo armazém da Empresa X, 

onde 1584 são SLOT’s efetivas, devido às perdas geradas pelos 48 lugares alocados a pilares. Estes 

lugares são considerados como perdidos por existirem 12 pilares do edifício que atravessam a área de 

Artigo Cor
G1
G2
G3
D

Pilares

Vazio

G1 582 670 670
G2 77 89 89
G3 70 81 81
D 31 36 36

Pilares n/a n/a 48

Vazio n/a n/a 756

#	Total	SLOTs	disponíveis	efetivas
Ʃ 1584

Artigo Cor
#	SLOT's	

Necessárias

#	SLOT's	
Necessárias

(c/	margem	15%)

#	SLOT's	
Preenchidas

Figura 4.6 - Planta, por nível de armazenagem, da distribuição dos artigos em cada SLOT, por grupo de seg-
mentação. 

Tabela 4.4 - Número de SLOT's reservadas a cada grupo de segmentação, para armazenagem em estanteria. 
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armazenagem de 12 módulos de estanteria. Neste caso, foi fixado um layout com um corredor de 

5110,0 metros, inerente à utilização de um empilhador convencional. Esta metodologia de endereça-

mento poderá ser aplicada da mesma forma para layouts de 2080 ou 2480 SLOT’s, de acordo com a 

análise comparativa realizada no subcapítulo 4.4.2. 

De acordo com a estratégia de cobertura de stock definida anteriormente, serão necessárias 593, 77 e 

70 SLOT’s para artigos G1, G2 e G3, respetivamente; a estes valores acrescem-se 15% de margem 

para futuro crescimento de portfolio de produtos. Os artigos D, que representam SKU’s não movimen-

tados por um largo período de tempo ou que poderão já não existir em catálogo, também tiveram uma 

região de armazenagem definida. 

Conforme referido em capítulos anteriores, existem rolos de tecido armazenados em pilha, devido à 

suas elevadas dimensões e ao seu peso considerável; é o caso dos rolos de ganga, que não poderão 

ser armazenados em containers, em estanteria convencional. Esta referência única foi desconsiderada 

do endereçamento realizado acima, tendo sido retirados as SLOT’s que estariam reservadas à arru-

mação das gangas das SLOT’s alocadas a SKU’s do G1 (a ganga é um item G1). 

Assim, foi necessário dimensionar, numa determinada zona do armazém, as SLOT’s para estes produ-

tos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A localização da zona de armazenagem para os rolos de tecido encontra-se junto ao quarto cais de 

R/E, sendo possível armazenar 49 pilhas, onde cada uma representa 24 rolos, configurada como é 

feito atualmente (6 camadas com 4 rolos cada). Assim, de acordo com a configuração definida na figura 

anterior, para artigos armazenados no bloco da esquerda é possível geri-los de acordo com o sistema 

FIFO, enquanto que os artigos alocados no bloco da direita serão geridos por LIFO. Neste momento, 

apenas existe uma referência de ganga. Todavia, tal como existe a expetativa da Empresa X aumentar 

o seu portfólio de produtos, também esse aumento poderá passar por novos produtos de ganga, que 

precisarão de estar armazenados nesta zona. Assim, o corredor central que se encontra livre poderá 

armazenar mais 14 novas pilhas. No entanto, neste cenário, todos os SKU’s (à exceção da fiada mais 

à esquerda) teriam que ser gerido de acordo com o sistema LIFO. 

 

 

Figura 4.7 - Dimensionamento da zona de pilha americana, para armazenamento dos rolos de ganga. 
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4.3.3 Placa operacional 

De forma a validar que o espaço adjacente aos cais de R/E, definido como placa operacional, se en-

contra apto a receber as atividades que aí terão lugar (descarga de mercadoria e preparação de enco-

mendas), é necessário avaliar os números de rolos diários que serão precisos ser movimentados nesta 

zona. 

A placa operacional de expedição de mercadoria tem que ser dimensionada de acordo com os fluxos 

médios diários de saídas de rolos, mas é também necessário que esta placa operacional esteja prepa-

rada para dias de fluxo atípico. Desta maneira, foram estudados os mesmos dados de movimentos de 

saída utilizados nas análises anteriores, mas agora com o detalhe ao dia. Assim, é possível replicar um 

dia de operação no futuro armazém da Empresa X, de acordo com as encomendas que saíram a cada 

dia de atividade deste negócio. 

De acordo com o gráfico a) anterior, foi em outubro que foram transacionados o maior número de rolos 

em encomendas, cerca de 635 rolos de tecido, distribuídos por 37 encomendas, sendo que a média de 

rolos encomendados para cada dia de pico em cada mês é de cerca de 389 rolos. 

Considerando uma média dos valores diários de rolos que deram saída em armazém, obtém-se o grá-

fico b), indicando que, em média, saem 174 rolos do armazém, distribuídos numa média de 34 enco-

mendas, sendo abril o mês que apresentou um maior número de saídas. 

 

4.3.1 Sistema de codificação 

Posteriormente à definição dos processos logísticos de execução, é necessário estabelecer um sistema 

de codificação para os rolos, containers de arrumação, SLOT’s e zonas específicas do armazém. 

Atualmente as etiquetas da Empresa X indicam os atributos que definem o código de SKU, nomeada-

mente família, cor e qualidade, sendo que na etiqueta têm o nome de referência, cor e partida, respe-

tivamente. Além destes três atributos, a etiqueta apresenta a metragem, o número de rolo e um código 

identificativo do contentor do fornecedor (I.D.), sendo que estes últimos atributos representam o lote do 

rolo, por serem indicativos do momento da sua descarga. Os rolos comumente não apresentam qual-

quer código de barras, colocado quer pela Empresa X ou pelo fornecedor. 

388,41	
Rolos

Mês	com	maior	
dia	de	pico

Dia	de	Pico Dia Normal

173,34	
Rolos

Mês com	maior	
fluxo de	saídas

a) b)

635 280

Gráfico 4.5 -  a) Encomendas, em rolos, por mês, para dias de pico; b) Encomendas, em rolos, por mês. 
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De acordo com a falta de compatibilidade das etiquetas atuais com um WMS e inerente utilização de 

PDT’s, foi criada uma etiqueta futura que combine com o sistema de informação que deverá ser poste-

riormente implementado. De notar que a metragem é um atributo que deverá estar bem visível, de 

forma a otimizar o tempo de picking do rolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a definição do nível de cobertura de stock por grupo de segmentação definido no sub-

capítulo 4.5, indica que, num container apenas poderá existir ou um SKU do grupo G1 ou dois artigos 

G2 ou quatro artigos G3. Para esta estratégia, também será necessário definir uma codificação para 

cada container de arrumação, de forma a associar um SKU nesse container de arrumação. 

Tal como os containers de arrumação, também a SLOT deverá ter um código único que indique o seu 

endereço e, assim, poderá ter associado determinado código de container onde este, por sua vez, terá 

associado pelo menos um código de SKU. Tal como a SLOT, existem outras zonas que necessitam de 

ter um código de endereço: a zona de pilha americana (para armazenagem de gangas), SLOT’s da 

sala de corte e as placas operacionais. 

4.4 Segmentação - Tipologia de encomendas 

Foi feita uma análise ao conjunto total de linhas de encomenda e as respetivas quantidades, isto é, se 

uma linha de encomenda tem a quantidades que representam rolos inteiros ou se representam rolos 

inteiros com tecido que tiveram que ser submetidos a corte (por não ter sido pedido a quantidade que 

representa um rolo). Esta análise é importante na medida em que permite entender a complexidade 

que uma encomenda poderá ter: se existirem muitas encomendas com muitas linhas e com muitos 

rolos de diferentes referências e com grande tendência de necessitarem de ir a corte, o picking será 

um processo muito moroso. No entanto, se grande parte das encomendas se encontrarem poucas 

linhas, onde estas linhas correspondem a rolos inteiros, sem necessidade de irem a corte, o picking 

revelar-se-á um processo ágil. Uma encomenda é constituída por duas variáveis: número de linhas de 

Etiquetas	atuais

Empresa X
Família
Cor
Partida

100	m

#	Rolo
I.D.

X133
115
A

188
145-3

Etiqueta	futura

02
01

1

2

3

Área:	A

Corredor:	02

Coluna:	01

Nível:	3

LOC:	2

010203040506070809
Área:	B

Corredor:	07

Profundidade:	02

Nível:	1

Área

Corredor

Coluna

Nível

Célula	/	LOC

Área

Corredor

Profundidade

Nível

Figura 4.8 - Apresentação das atuais etiquetas e sugestão da futura etiqueta de rolo. 

Figura 4.9 - Codificação para o endereçamento dos corredores das áreas de armazenagem e pilha americana. 
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encomenda e número de rolos; depois de definidas estas duas variáveis, uma encomenda poderá ser 

incluída numa determinada tipologia, de acordo com intervalos previamente estabelecidos. Em suma, 

analisaram-se os valores referentes às características habituais de uma encomenda: nª linhas de en-

comenda, se o rolo vai ou não a corte e o número de rolos em cada encomenda. Em 2015, verificaram-

se no total 8.505 encomendas, as quais são constituídas por várias linhas de encomenda que, neste 

mesmo ano, processaram-se 18 505 linhas. 

 

4.4.1 Fator de corte 

De forma a classificar a forma em que um rolo sai para picking, foi necessário definir um fator de corte, 

que estipulasse que a saída de um SKU podia ir num rolo inteiro, apenas parte desse rolo (sendo 

necessário o processo de corte) ou poderia englobar a saída de um determinado número de rolos 

inteiros, onde o último rolo foi sujeito a corte. O fator de corte permite assim classificar uma linha de 

encomenda em “rolo”, “corte” ou “corte+rolo”, lidando com a incerteza associada ao número de rolos 

calculado em cada linha de encomenda, nomeadamente com a parcela decimal deste valor de rolos. 

O seguinte esquema ilustra com maior clareza a definição de fator de corte para este problema. 

Desta forma, surgem os seguintes exemplos que esclarecem a aplicação do fator de corte, conside-

rando que existem rolos com uma média de 100,0 m ou 50,0 m, onde a figura 4.10 dará suporte a uma 

melhor compreensão deste método: 

• Uma linha de encomenda com um número de rolos inferior a 1, aplica-se o fator de corte como 

percentagem, onde acima de 55% a linha de encomenda irá representar um “rolo”, abaixo de 

55% a linha de encomenda será uma encomenda do tipo “corte”; 

• Para casos com saídas de rolos com número maior que um, a regra anterior aplica-se à parcela 

decimal deste valor, podendo resultar em tipos de linhas de encomendas “rolo” ou “rolo+corte”; 

por exemplo: 

o Linha de encomenda com número de rolos igual a 6,47 corresponde à saída de “6 rolos 

inteiros + 1 rolo sujeito a corte”; 

o Linha de encomenda com número de rolos igual a 6,55 corresponde à saída de “7 rolos 

inteiros”. 

Os resultados obtidos com a aplicação do fator de corte definido (0,45) foram apresentados à Empresa 

X, em comparação com os resultados para um fator de corte de 0,3. Pela sensibilidade dos operadores 

de picking, entenderam que, para um fator de corte de 0,3, existia um elevado número de rolos que 

teria que ser sujeito a corte, situação que não correspondia à realidade atual. 

Legenda:

Figura 4.10 - Esquema sobre a aplicação do fator de corte ao número de rolos expedidos. 
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Após a aplicação do fator de corte de 0,45 às metragens indicadas em cada encomenda, obteve-se o 

gráfico 4.6. 

 

 

 

 

 

4.4.2 Número de linhas por encomenda 

Foram estabelecidos diferentes intervalos para classificar as linhas de encomenda de acordo com o 

tipo de encomenda onde se encontram, sob a variável “Número de linhas”, isto é, uma linha de enco-

menda poderá estar associada a uma encomenda onde constam 3 diferentes linhas de encomenda, e 

assim será incluída no intervalo “b. [2,3] linhas”. Segue-se a lista dos intervalos estabelecidos para esta 

categoria: 

• a. [1] linhas – encomendas com apenas 1 linha (isto é, uma referência); 

• b. [2,3] linhas – encomendas com 2 a 3 linhas; 

• c. [4,10] linhas – encomendas com 4 a 10 linhas; 

• d. [11,30] linhas – encomendas com 11 a 30 linhas; 

• e. [31,+] linhas – encomendas com mais de 31 linhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C l a s s e L i n h a s # 	 E n c 	

[1]	linha 4	452

[2,	3]	linhas 2	926

[4, 10]	linhas 1	059

[11, 30]	linhas 60

[+31]	linhas 8

T O T A L 8	505

Gráfico 4.6 - Encomendas por tipologia de rolo, classificado de acordo com a sua metragem, para um fator de 
corte de 0,45. 

Gráfico 4.7 - Distribuição do tipo de encomendas, por número de linhas. 

Tabela 4.5 - Número de encomendas por intervalo de classificação de número de linhas. 

52,34% 34,40% 

12,45% 

0,90% 
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4.4.3 Quantidade de rolos por encomenda 

Tal como para a categoria anterior, as linhas de encomenda foram classificadas de acordo com o tipo 

de encomenda, por intervalos, desta vez sob a variável “Número de rolos”. Foram contabilizados o 

número de rolos total que compõem cada encomenda, indicando que certa linha de encomenda pode 

pertencer a uma encomenda onde foram expedidos: 

• a. [1] rolos - encomendas com apenas 1 rolo; 

• b. [2,5] rolos - encomendas com um número de rolos entre 2 e 5; 

• c. [6,20] rolos - encomendas com um número de rolos entre 6 e 20; 

• d. [21,80] rolos - encomendas com um número de rolos entre 21 e 80; 

• e. [81,+] rolos - encomendas com um número de rolos superior a 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4 Quantidade de rolos por linha de encomenda 

Esta extração de dados difere da categoria descrita no ponto 4.5.3., na medida em que a categoria 

anterior indica a que tipo de encomenda determinada linha de encomenda se encontra; a quantidade 

de rolos por linha de encomenda indica quantos rolos foram expedidos para esse SKU, nas diferentes 

encomendas de 2015. Estes dados são importantes para entender como é que um SKU normalmente 

é expedido: se habitualmente é expedido apenas em poucos rolos ou se as suas encomendas se tra-

duzem frequentemente em elevadas quantidades de rolos. Existem assim os seguintes intervalos para 

esta categoria: 

• a. [1] rolos referência - linhas de encomenda com apenas 1 rolo; 

• b. [2,5] rolos referência - linhas de encomenda com um número de rolos entre 2 e 5; 

• c. [6,20] rolos referência - linhas de encomenda com um número de rolos entre 6 e 20; 

• d. [21,80] rolos referência - linhas de encomenda com um número de rolos entre 21 e 80; 

• e. [81,+] rolos referência - linhas de encomenda com um número de rolos superior a 80; 

Deste modo, foi possível obter os seguintes dados, por grupo de segmentação: 

2-5	Rolos

21-80	Rolos

+81	Rolos
6-20	Rolos

1	Rolo

Gráfico 4.8 - Distribuição do tipo de encomendas, por quantidade de rolos. 

48,73% 

29,68% 

15,34% 

5,24% 1,01% 
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A partir da tabela anterior, é possível perceber que tendencialmente se expede um rolo por SKU, em 

qualquer um dos grupos de segmentação. Contudo, se se observar um panorama mais abrangente, as 

encomendas com 2 a 5 rolos são as ocorrências mais comuns, sendo esta afirmação confirmada no 

gráfico 4.4. 

 

4.5 Perfilamento dos novos processos logísticos 

Realizada a análise de dados, de onde fizeram parte a definição da análise ABC multicritério, a estra-

tégia de endereçamento bem como a estruturação do fluxo diário em armazém, considerando valores 

médios e valores de fluxo máximo, é agora possível definir cada um dos processos logísticos de exe-

cução que se irão conciliar com toda a atividade logística do negócio da Empresa X. 

De acordo com o diagrama, foram estabelecidos sete PLE’s principais, onde o reaprovisonamento po-

derá ocorrer na área de armazenagem ou na sala de corte, tal como o picking, onde este poderá ter 

que passar pela sala de corte, ou ir um rolo inteiro direto para embalamento, ou mesmo ir diretamente 

para o local de expedição, por ter sido encomendado um container completo. 

Grupo 
Segmentação

Rolos por SKU na 
encomenda (classe)

Número de 
encomendas

G1 e.[81,+]	rolos	por	SKU 23
G1 d.[21,80]	rolos	por	SKU 211
G1 c.[6,20]	rolos	por	SKU 1037
G1 b.[2,5]	rolos	por	SKU 3775
G1 a.[1]	rolos	por	SKU 11277
G2 e.[81,+]	rolos	por	SKU 5
G2 d.[21,80]	rolos	por	SKU 20
G2 c.[6,20]	rolos	por	SKU 138
G2 b.[2,5]	rolos	por	SKU 356
G2 a.[1]	rolos	por	SKU 811
G3 e.[81,+]	rolos	por	SKU 1
G3 d.[21,80]	rolos	por	SKU 7
G3 c.[6,20]	rolos	por	SKU 48
G3 b.[2,5]	rolos	por	SKU 177
G3 a.[1]	rolos	por	SKU 619

Tabela 4.6 - Classificação da tendência, em quantidade de rolos, onde cada grupo de segmentação. 

Figura 4.11 - Macro processo dos futuros processos logísticos de execução. 
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4.5.1 PLE de Descarga 

No processo de descarga estará sempre inerente uma tarefa de preparação de recepção dos produtos, 

onde criar-se-á espaço junto aos cais que irão rececionar a mercadoria, para eficazmente inspecionar 

os produtos e prepara-los corretamente de acordo com o sistema informacional do novo armazém da 

Empresa X. 

Sem dados específicos disponibilizados pela Empresa X, apenas será possível dimensionar este pro-

cesso sabendo que são recepcionados duas vezes por semana um contentor com 3500 rolos de tecido 

a granel com origem, frequentemente, no médio oriente. 

Tal como referido no subcapítulo 3.1.3., a descarga, recepção e armazenagem da mercadoria que 

chega é realizada durante 5 horas, com condições ergonomicamente ineficientes e prejudiciais. Não é 

possível modificar o modo de entrega dos rolos de tecido, junto dos fornecedores. No entanto, é pos-

sível acordar, junto dos fornecedores da Empresa X, o seguinte: 

• Referências iguais deverão ser arrumadas lado a lado, dentro do contentor; 

• Etiquetas de identificação deverão ser colocadas em cada um dos rolos, sendo estas previa-

mente providenciadas pela Empresa X. 

Nos casos onde não é possível acordar o último ponto, a Empresa X deverá ter um conjunto de PDT’s 

que permitam a impressão de etiquetas, digitando os atributos necessários, considerando o tipo de 

dados gerido pelo WMS adotado neste armazém. 

De acordo com os dados de chegada de mercadoria, e considerando a percentagem de SKU’s que 

representam 39 ou 25 rolos por container, a configuração anterior, que coloca 32 containers na placa 

operacional, é repetida cerca de quatro vezes (3500 rolos representam 127 containers). 

De forma a tornar este processo ergonomicamente ajustado aos operadores, é aconselhável a utiliza-

ção de um transportador de rolos, manual ou mecânico e com altura ajustável, para que a descarga 

dos rolos seja efetuada diretamente para a placa operacional. A figura 4.13 esquematiza a utilização 

deste MHE de transporte. 

Figura 4.12 -  a) PO.04 com containers vazios para colocar a mercadoria que é descarregada no contentor; b) 
PO.03 com containers com a mercadoria descarregada e pronta a conferir e rececionar. 

Figura 4.13 - Transportador de rolos mecânico a utilizar no PLE.01 - Descarga. 
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O PLE.01 – Descarga é descrito segundo as seguintes atividades: 

1. Verificação da documentação de descarga (Packing List, Anexo II); 

2. Registo em WMS da informação de descarga; 

3. Verificação do estado dos rolos, antes de iniciar a descarga do contentor; 

4. Recolha de containers vazios e colocação dos mesmos na PO.04; 

5. Colocação de rolos nos containers de arrumação; 

6. Colocação dos containers de arrumação preenchidos com rolos na PO.03. 

 

4.5.2 PLE de Conferência física e recepção 

A conferência física e receção de contentores é realizada com base numa Lista de Conferência gerada 

a partir da packing list associada ao contentor, cuja mercadoria está em conferência. A lista de confe-

rência permite conferir as quantidades físicas com as quantidades em sistema que estão no armazém 

ou localização de pré receção. Todos os artigos em conferência devem estar identificados com código 

barras nas embalagens e individualmente, pois a conferência é realizada por via leitura ótica dos códi-

gos barras que constam nos rolos (estes códigos de barras serão colocados no PLE anterior, conforme 

descrito). Deste modo poderá ser criado, futuramente com suporte do WMS, um mapa de divergências, 

que indicará as ocorrências de rolos recepcionados com defeito na origem, sendo que estes dados 

deverão ser partilhados juntos dos fornecedores da Empresa X, de forma a manter um correto nível de 

serviço inicialmente acordado entre ambas as partes. 

Existem dois cenários neste PLE, no âmbito do registo da metragem que irá dar entrada em armazém, 

sendo possível a) digitar a quantidade total de metros assignada a um container ou b) digitar a quanti-

dade rolo a rolo, igualmente assignado a um container. Ora, o segundo cenário torna, sem dúvida o 

PLE mais moroso. Todavia, irá fazer com o picking seja mais eficaz, na medida em que o WMS poderá 

facilmente indicar a localização exata de determinado rolo com a metragem indicada na linha de enco-

menda. 

O PLE.02 – Conferência física e receção é descrito segundo as seguintes atividades: 

1. Colocação dos rolos em containers, de acordo com a categoria de segmentação (um SKU de 

G1 num container ou dois SKU’s de G2 partilham um container ou quatro SKU’s de G3 parti-

lham um container); 

2. Colocação de etiquetas nos rolos que não venham previamente etiquetados, com o suporte de 

um PDT que irá imprimir o modelo de etiqueta definido; 

3. Verificação de rolos com danos e registo em mapa de divergências; 

4. Segregação dos rolos com danos em container extra de arrumação; 

5. Leitura do código de barras do container, associando-o aos códigos dos rolos aí colocados; 

6. Leitura do código de barras da PO.03, associando-o ao container, de forma a indicar a locali-

zação temporária da mercadoria, alertando que esta deverá ser armazenada na sua SLOT’s 

designada pelo WMS. 
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4.5.3 PLE de Armazenagem 

As atividades referentes à arrumação dos containers, após o fecho do processo de conferência física 

e receção, poderão ser realizadas em duas zonas de stock distintas: estanteria convencional ou pilha 

americana, consoante as regras e algoritmo de arrumação definido no WMS. 

O PLE.03 – Armazenagem é descrito segundo as seguintes atividades: 

1. Leitura do código de barras do container de arrumação; 

2. Visualização no PDT qual a SLOT indicada pelo WMS para arrumar esse container; 

3. Deslocação até à SLOT indicada, transportando o container com o suporte de MHE de movi-

mentação; 

4. Arrumação do container na SLOT; 

5. Leitura do código de barras da SLOT, associando-o ao código de barras do container que, por 

sua vez, estará associado aos rolos de tecido aí arrumados. 

A estratégia de endereçamento, referida no subcapítulo 4.3.2, terá um impacto relevante nesta PLE, 

onde foi estabelecido a utilização de uma função que determine a deslocação mínima para artigos de 

rotação G1 e a deslocação máxima para artigos de rotação G3, sendo estes valores influenciados pelo 

tipo de MHE de movimentação que se utilizará. 

 

4.5.4 PLE de Reaprovisionamento 

Este PLE permite recolocar SKU’s em SLOT’s mais convenientes. O Reaprovisionamento poderá ser 

realizado em dois locais diferentes: a) reaprovisionamento das SLOT’s de deslocação mínima a partir 

das SLOT’s com deslocação superior, em estanteria convencional e b) reaprovisionamento do stock da 

sala de corte e amostras a partir das suas SLOT’s de picking. Este processo poderá ser despoletado 

de manual ou automaticamente, isto é, poderá um operador de armazém verificar imediatamente a 

necessidade de reaprovisionar SLOT’s mais adequadas com produtos que se encontra disponível em 

SLOT’s mais distantes ou, utilizando o WMS, este sistema poderá indicar SLOT’s que necessitem de 

ser aprovisionadas e com que produto. 

O reaprovisionamento é um processo que deve obrigatoriamente ocorrer antes do processo de picking. 

O PLE.04 – Reaprovisionamento é descrito segundo as seguintes atividades: 

1. Verificação, manual ou automática, de necessidades de reaprovisionamento; 

2. Indicação para dar início a ordem de reaprovisionamento; 

3. Deslocação à SLOT reaprovisionadora; 

4. Deslocação e leitura do código de barras da SLOT e container reaprovisionadores; 

5. Transporte de container reaprovisionador à SLOT a reaprovisionar; 

6. Associar código de barras do container à nova SLOT. 

Poderão ser definidas regras de reaprovisionamento, parametrizadas no WMS, que permita lançar on-

das de reaprovisionamento automático, onde os seguintes passos são processados: 

1. Análise de todas as SLOT’s de distância mínima associadas a cada SKU e verificação das 

SLOT’s que se encontram vazias; 
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2. Solicitação de ordem de reaprovisionamento do mesmo SKU; 

3. Envio de ordens de reaprovisionamento para operação logística executar. 

O reaprovisionamento manual poderá ocorrer em qualquer altura, em que o operador identifique 

SLOT’s vazias e force o reaprovisionamento da SLOT mais conveniente. De qualquer forma, a regra 

passa por identificar SLOT’s completamente vazias de forma a não existir mistura de referências. 

Todos os movimentos de reaprovisionamento, em estanteria convencional, são efetuados ao container. 

No entanto, para a sala de corte e amostras, o reaprovisionamento será feito ao rolo. 

 

4.5.5 PLE de Picking 

Para definir o tipo de picking mais adequado ao funcionamento da operação, analisaram-se os valores 

referentes às características habituais de uma encomenda. 

O picking à encomenda será o predominante na operação de preparação de encomendas a expedir. 

No entanto, para as rotas específicas das quatro viaturas próprias da Empresa X, que têm como destino 

o Porto, Guimarães e Braga, fará sentido definir ondas de picking, isto é, são criadas ondas de picking 

que irão combinar com as rotas geográficas diferentes. Deste modo, é possível eliminar o tempo que o 

operador responsável por uma das rotas de expedição fique a aguardar demasiado tempo pelas suas 

encomendas a expedir. Neste caso, utilizar-se-ia o método de picking à linha, que iria necessitar de um 

processo de separação de encomendas a expedir. 

O picking à encomenda poderia ser realizada com o apoio de um carrinho de picking, sendo este com-

posto por três suportes de picking (cada um devidamente codificado), podendo servir três encomendas 

em simultâneo. Este método será útil em casos de encomendas com SKU’s frequentemente iguais e 

em pequenas quantidades. 

O picking à linha poderia ser feito num container de arrumação, onde os rolos das encomendas para 

cada destino de entrega seriam agregados e separados na placa operacional de expedição 

(PO.01/PO.02). 

Todavia, grande parte das encomendas representam apenas uma linha de encomenda, e cada enco-

menda representa apenas 1 a 5 rolos de tecido. Assim sendo, fará sentido utilizar a estratégia de picking 

à encomenda para a Empresa X. Ainda assim, fará sentido aplicar o método da onda de picking, agre-

gando as encomendas de acordo com o seu destino de expedição, aplicando posteriormente a estra-

tégia de picking à encomenda. 

Os esquemas de ambas as estratégias de picking encontram-se ilustrados nas figuras 4.14 a) e b). 
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Tal como acontece com o reaprovisionamento, também o picking poderá ser realizado com um método 

diferente, quando uma linha de encomenda indica que determinada referência terá que ser sujeita a 

corte, sendo esse processo realizado na sala de corte e amostras (sendo este o motivo pelo qual existe 

reaprovisionamento nesta zona de armazém). Existem vários movimentos sujeitos a corte, o que signi-

fica que, quando o operador de picking vai recolher o seu rolo e este necessita de ir a corte, o operador 

terá que se deslocar à sala de corte para esta operação. Também é necessário considerar o fluxo de 

encomendas com origem em clientes que surgem no local do armazém para adquirir mercadoria, os 

chamados Cliente-Balcão, onde foram considerados que representariam 15% das encomendas diárias 

para valor de pico, traduzindo-se em 20 rolos diários. Sendo este um valor com pouca expressão, o 

seguinte é executável: o seguinte é executável: o operador responsável pelo corte de rolos estará en-

carregue pelo picking à encomenda dos Clientes-Balcão. 

Assim, no caso de linhas de encomenda que indicam uma referência para “corte”, o operador de picking 

irá comunicar com a sala de corte, questionando se essa referência se encontra em stock nessa zona 

e, caso contrário, o operador de picking irá fazer chegar essa referência (num rolo inteiro); esse rolo 

poderá ficar arrumado na sala de corte, se existir possibilidade e disponibilidade. Os rolos a colocar na 

sala de corte e amostras serão os necessários para aviar encomendas de pequena dimensão (inferior 

a 1 rolo) e para elaborar as amostras necessárias para a equipa comercial. Assim, deverão ser consi-

deradas as seguintes regras para a sala de corte e amostras: 

§ Todos os rolos que são necessários para o corte/amostra não devem ser novamente armaze-

nados nas SLOT’s de stock anterior; 

§ Não deve existir duplicação de referências; 

§ Todos as referências têm gestão por SLOT. 

Para facilitar o trabalho do operador a trabalhar na sala de corte, as encomendas com a mesma refe-

rência são agrupadas à mesma referência, de modo a que o operador só tenha que se deslocar uma 

vez à mesma referência. Antes disso, terá que haver confirmação que essa referência se encontra na 

sala de corte; caso contrário, o operador terá que aguardar que o operador de picking entregue o rolo 

a cortar na sala de corte. 

Encomenda	A

X133 110

X	149	203

X	781	300

70 m

40 m

20 m

Encomenda	B

X133	110	

X	149	203

X	781	240

120 m

80 m

48 m

Encomenda	C

X133	110	

X	149	111

X	781	240

50 m

60 m

60 m

Encomenda	123

X133	110	

X	149	203

X	781	300

700 m

400 m

120 m

Encomenda	456

X133	110	

X	170	001

X	781	300

250 m

80 m

200 m

Onda	de	picking I

X133	110	

X	170	001

X	781	300

X149	203

950 m

80 m

320 m

400 m

a) b)

Figura 4.14 -  a) Picking à encomenda, com utilização de um carrinho de picking e b) picking à linha, com utlização 
de um MHE de movimentação. 
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Quando todas as linhas de encomenda que tiveram que ir a corte estiverem tratadas e devidamente 

protegidas por plástico, estas serão colocadas junto à sala de corte para poderem ser recolhidas e 

encaminhadas para o processo de embalagem. Apesar dos tecidos cortados já estarem protegidos por 

material de embalagem, necessitam de passar pelo PLE de embalagem por ser aí o momento de agre-

gação de SKU’s de acordo com as encomendas, bem como a devida colocação da etiquetagem para 

posterior expedição. 

Aquando do registo de um pedido de cliente (encomenda) é feita a cativação de stock para cada linha 

de encomenda/artigo e para a respetiva quantidade, de modo a garantir a disponibilidade de stock, 

salvo erro de stock. O PLE.05.1– Picking (rolo) é descrito segundo as seguintes atividades: 

1. Preparação da onda de picking e respetivas encomendas, com recurso ao WMS; 

2. Deslocação e leitura do código de barras da SLOT de picking; 

3. Se picking for container completo: 

a. Leitura do código de barras do container, indicando a sua saída de SLOT; 

b. Deslocação do container à zona de expedição; 

4. Se picking for ao rolo: 

a. Leitura do código de barras do rolo, desassociando-o do seu container de arrumação 

e associando-o ao carrinho de picking; 

b. Deslocação do carrinho de picking à zona de expedição; 

5. Se picking for ao corte: 

a. Se a sala de corte não tiver a referência em stock próprio, transportar o rolo que ne-

cessita de ir a corte até esta zona, recolher o corte e colocá-lo no compartimento res-

petivo do carrinho de picking, apenas no final do picking realizado na área de armaze-

nagem; 

b. Se a sala de corte tiver a referência, recolher a referência já cortada e embalada e 

colocá-la no compartimento respetivo do carrinho de picking; 

c. Deslocação do carrinho de picking à zona de expedição; 

6. Leitura do código de barras da placa operacional de expedição, de forma a associar o carrinho 

de picking a nova zona temporária. 

 

4.5.6 PLE de Embalagem 

A embalagem dos rolos de tecido irá agrupar os rolos provenientes do processo de picking nas respe-

tivas encomendas. O objetivo de processo de Embalagem será: 

• Identificar facilmente uma encomenda dentro do meio de transporte, facilitando as entregas; 

• Proteger os rolos de tecido de possíveis danos. 

Uma vez que grande parte das encomendas não chegam a preencher um container ou metade deste, 

é necessário ter um elemento agrupador de encomendas, de forma a minimizar os erros de entrega de 

encomendas ao cliente final, por parte da pessoa responsável por esta atividade. 
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Assim, o acondicionamento de uma encomenda de 1 a 5 rolos poderá ser cintada com recurso a uma 

fita de polipropileno ou utilizando um filme plástico retrátil; aqui, a decisão terá que assentar na sensi-

bilidade do operador à estabilidade da carga, que irá ser influenciada pela dimensão do diâmetro e 

peso do rolo, utilizando o material de embalagem de acordo com a situação. Por vezes, poderá ser 

necessário incluir vários conjuntos de rolos agregados numa mesma encomenda. E, no caso do número 

der rolos ser suficientemente elevado que se traduza num container de arrumação completo, este irá 

ser colocado diretamente no veículo de transporte. 

O PLE.06– Embalagem é descrito segundo as seguintes atividades: 

1. Agregação dos rolos, por encomenda respetiva; 

2. Criação de etiquetas de expedição a colocar em cada agregação de rolos correspondente a 

uma única encomenda, incluindo também os tecidos sujeitos a corte; 

3. Emissão da documentação de expedição correspondente às encomendas que se encontram a 

ser tratadas e estão prontas a ser expedidas. 

 

4.5.7 PLE de Expedição 

O processo de expedição de mercadoria deverá ser feito no armazém, utilizando o cais 2, no caso de 

encomendas de grande volume, sendo esta a situação mais frequente. Para transações de rolos ad-

quiridos por pessoas que se dirigem diretamente ao balcão de apoio ao cliente, a entrega dos rolos 

poderá ser feita no próprio balcão ou pelo cais 1, caso a compra tenha quantidades elevadas. 

A expedição de produto é realizada por serviços de transportes de empresas terceiras ou realizado por 

viaturas próprias da Empresa X. 

O início deste PLE ocorre quando o operador de armazém lê o código de barras da fatura enviada pelo 

cliente e, a partir deste documento, é gerado um Guia de Transporte que reflete as posições (artigos e 

quantidades) a serem carregadas pelo transportados no armazém. A fatura, previamente emitida, retira 

o produto do stock, não havendo deste modo as existências correspondentes em stock.  O Guia de 

Transporte também permite executar o processo de conferência física antes do carregamento para 

distribuição, inspecionando se tudo está conforme. 

Adicionalmente, é gerado em WMS um relatório de entrega, para registo de ocorrências de entrega 

efetivada, ou seja, quando existe confirmação que a encomenda foi entregue ao cliente final. As ocor-

rências registadas no relatório de entregas são lançadas em sistema por um administrativo de arma-

zém. 

O PLE.07– Expedição é descrito segundo as seguintes atividades: 

1. Leitura ótica (PDT) do código de barras incluído na fatura enviada pelo cliente; 

2. Impressão do Guia de Transporte, a entregar ao responsável pela entrega da mercadoria cor-

respondente; 

3. Carregamento do veículo de transporte com as encomendas, arrumando-as de acordo com as 

entregas, onde as últimas encomendas a arrumar serão as primeiras a entregar no cliente; 

4. Registo dos containers de arrumação que irão no transporte, de forma a gerir a sua circulação 

e voltarem de novo ao seu armazém; 
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5. Emissão do relatório de entrega, confirmando a execução da mesma; 

6. Emissão de documentação de devoluções, caso ocorram nos clientes onde sejam feitas as 

entregas desse dia; 

7. Emissão de documentação de encomendas não entregues, onde estar terão que retornar ao 

armazém da Empresa X. 

 

4.6 Investimento global 

Finalizando a definição de cada categoria inclusa na operação global do armazém da Empresa X, é 

possível agrupar cada uma dessas categorias, assinalando o seu valor de investimento unitário, de 

forma a poder visualizar, de uma perspectiva global o esforço económico onde esta empresa se en-

contra envolvida, para dar corpo a este projeto de implementação de um novo armazém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O investimento global descrito na tabela acima considera um armazém com 2500,0 mm de largura por 

corredor e, consequentemente, 2480 SLOT’s. O investimento comparativo consideraria um cenário de 

um armazém de 5110,0 mm de largura por corredor e 1680 SLOT’s. Este primeiro cenário tem um valor 

superior ao último, em 63 840,00 €. 

A ponderação da Empresa X distribui-se em decidir se pretende um aumento de capacidade, conside-

rando que o seu crescimento económico irá ou não se compatibilizar com um armazém sobre dimen-

sionado para as necessidades atuais, e se possui estabilidade financeira para aplicar este capital no 

investimento de um novo armazém. 

 

Tabela 4.7 - Investimento global para a implementação do novo armazém da Empresa X. 
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5. Considerações finais e trabalho futuro 

A Empresa X, que tem vindo a ganhar terreno no caminho à liderança no mercado nacional do seg-

mento das fardas, nasceu sob um contexto familiar nos anos 90. A estrutura organizacional desta em-

presa, muita vinculada a práticas e hábitos de trabalho que não são facilmente quebrados, entendeu 

que tinha chegado o momento de mudança, quando o espaço disponível no já desadequado armazém 

não acompanhava o crescimento económico atual, nem estaria apto para responder ao ponto onde a 

empresa pretende alcançar. A transferência das suas instalações industrias para outro local, aumen-

tando a capacidade de armazenagem e construindo um espaço modernizando, à imagem da marca 

que a empresa pretende criar, era uma decisão que se tornava óbvia. No entanto, estando este tema 

inserido num projeto de uma empresa de consultoria e, aliado a isso, sendo a Empresa X uma organi-

zação com uma cultura emocional muito vincada e com limites muito bem definidos relativamente aos 

requisitos inerentes ao seu futuro empreendimento, é criado um ambiente restritivo ao estudo de solu-

ções alternativas. Todavia, é devido a esse ambiente que existe um foco naturalmente revelado para o 

que se pretende atingir. 

Nesta dissertação pretendeu-se apresentar uma proposta de resolução do problema de desenho de 

um armazém, inserido num projeto prático e real. O estudo, dimensionamento e conceção logística de 

um novo armazém foi um problema proposto a uma empresa de consultoria, especializada em logística, 

gestão de cadeias de abastecimento, nomeadamente arquitetura logística e industrial, plataformas e 

armazéns logísticos, transportes e redes de distribuição e tecnologias de informação para a logística. 

A presente dissertação teve como objetivo basilar o desenho de uma solução logística futura para a 

Empresa X que estivesse alinhada com os seus requisitos logísticos e com o seu plano de crescimento 

económico para os próximos anos. 

Para alcançar este objetivo, foram estabelecidos cinco principais pilares: 

• Arquitetura e construção; 

• Layout; 

• Zonamento do armazém; 

• Requisitos técnicos de equipamentos; 

• Processos logísticos de execução. 

Cruzando esta informação entre si, pela impossibilidade de a hierarquizar, encontram-se técnicas para 

gestão de inventário, assegurando a disponibilidade continua de stock, a segmentação e endereça-

mento de produtos, permitindo que o produto certo esteja arrumado no local certo no momento certo, 

e um sistema de informação capaz de tornar visível para qualquer operador de armazém todo o funci-

onamento logístico. Pelo facto do mundo real não se enquadrar num universo estático, também não se 

pretende que este modelo funcione num ambiente igual. Assim, prevê-se que o modelo seja avaliado, 

questionando o seu desempenho global bem como o comportamento de cada atividade anteriormente 

fixada. Dessa forma, sem quebrar este ciclo, é possível melhorar indefinidamente a logística física da 

Empresa X, fortemente vinculada ao seu crescimento económico. 



 
 

71 

Apresentando um resumo dos resultados obtidos do trabalho desenvolvido na aplicação de um modelo 

de desenho de um novo armazém, algumas limitações caracterizam a metodologia delineada para a 

concretização dos objetivos deste trabalho. Surgiu alguma dificuldade na obtenção dos dados, devido 

à utilização pouco disciplinada do sistema de informação, bem como à falta de normalização da codifi-

cação dos SKU’s. O facto de apenas ter sido providenciado os dados representativos de um ano de 

atividade poderá não representar uma limitação, na medida em que, de acordo com a meta delineada 

pela Empresa X em aumentar a sua operação, as futuras ocorrências irão ser superiores às ocorrências 

presentes. 

Os processos logísticos de execução delineados para o novo armazém da Empresa X não são passí-

veis de realizar uma comparação fiel aos atuais processos, pelo facto destes últimos representarem a 

antítese das boas práticas a realizar num armazém. Em consequência, surge aqui uma ponte entre a 

implementação da logística física à sua avaliação e a revisão dos processos logísticos inerentes. Pos-

teriormente, a Empresa X irá entrar num estágio mais maduro da operação global, onde irá cimentar 

os procedimentos desenhados anteriormente. Nesta fase, será possível aplicar resoluções de proble-

mas sob as métricas da melhoria contínua, questionando continuamente a operação, reformulando as 

tarefas, se isso representar um aperfeiçoamento ao que anteriormente se estabeleceu. 

Refletindo no trabalho presentemente desenvolvido, enumeram-se os seguintes pontos para o trabalho 

futuro, inserido neste projeto: 

• Definição de KPI’s que permitam criar um dashboard de forma a visualizar os níveis de desem-

penho ao longo do tempo, disponível para toda a estrutura organizacional da empresa; 

• Coordenação dos períodos de revisão das ferramentas de análise do desempenho da logística 

física da empresa; 

• Definição de uma estratégia de endereçamento dinâmica que, de acordo com revisões perió-

dicas caracterizadas por uma lista de produtos disponíveis, conjuntos de ordens de picking, 

bem como uma previsão de vendas para o próximo período, permita entender os custos de 

realocar produtos, tendo em conta que o layout será fixo, mas que a lista de produtos, atividade 

de picking e a procura mudam ao longo do tempo; 

• Desenvolvimento de uma unidade de Gestão de Operações que funcione no âmbito das pers-

pectivas operacionais e estratégicas da empresa, aplicando ações e inovação, correção, aper-

feiçoamento e continuidade em todas as operações, responsabilizando-se igualmente pela 

área relativa aos sistemas de informação, nomeadamente software de WMS; 

• Desenvolvimento de unidades de Apoio ao Cliente e Marketing, que permitam a criação de 

valor acrescentado ao produto comercializado. 

É importante entender que um modelo de resolução do problema de desenho de armazéns terá de ser 

flexível o suficiente quando aplicado a casos reais. Cada empresa tem os seus próprios requisitos e a 

sua maneira própria de funcionar, com uma cultura de trabalho característica. É importante ir sempre 

de encontro à linha de pensamento e método a operar da empresa onde esse modelo se aplicará. Este 

modelo deverá ter um nível de aplicabilidade e adaptabilidade, de forma a poder criar valor na futura 

operação. 
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Anexos 

Anexo I - Lista de auditoria de ações e práticas em armazém. 

Auditoria	em	Armazém	
	       

Realizada	por:	 		 Localização:	 		
Data:	 		
Tópico	 Não	 Fraco	 Bom	 Excelente	 N/A	 Observações	
Externo	 		 		 		 		 		 		

Rotas	separadas	para	MHE's	
de	movimentação	e	visitantes	 x	

		 		 		 		 		

Parque	de	estacionamento	
para	carros	ligeiros	 x	

		 		 		 		 		

Acessos	para	pessoas	com	de-
ficiências	motoras	 x	

		 		 		 		 		

MHE's	movidos	a	gás	ou	die-
sel	guardados	em	local	seguro	 x	

		 		 		 		 		

Espaço	suficiente	para	estaci-
onamento	de	veículos	de	
transporte	de	inbound	

		

x	
		 		 		 		

Interno	 		 		 		 		 		 		
O	armazém	encontra-se	limpo	
e	arrumado	 		 x	

		 		 		 		

Sistema	de	incêndio	devida-
mente	operacional	 		 x	

		 		 		 		
Iluminação	suficiente	em	cada	
secção	 		

		
x	

		 		 		
Sinalização	visível	de	proibi-
ção	de	fumar	 		

x	
		 		 		 		

Sala	de	baterias	marcada	ade-
quadamente	 		 x	

		 		 		 		

Condições	da	estanteria	é	re-
gularmente	inspecionada	 		

		
x	

		 		 		

Existência	de	protetores	de	
pilares	e	bastidores	de	estan-
teria	

		 x	
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Sistemas	e	equipamento	 		 		 		 		 		 		

Existência	de	um	WMS	

		

		 x	
		 		

É	utilizado	o	software	
Primavera	para	gestão	
de	entradas	e	saídas	de	
armazém	

MHE's	 		 		 		 		 		 		
MHE	apropriado	a	cada	ativi-
dade	 		

x	 		
		 		 		

Inspeções	regulares	feitas	a	
MHE's	de	movimentação	

		
x	 		

		 		 		

Equipamento	estacionado	em	
local	apropriado,	com	chaves	
removidas	e	garfos	sem	eleva-
ção	

		

x	 		

		 		 		
Operação	inbound	 		 		 		 		 		 		
Chegada	de	veículos	calendar-
izada	 		

		 x	
		 		 		

Notificação	prévia	de	chegada	
de	mercadoria	 		

		 x	
		 		 		

A	placa	operacional	junto	aos	
cais	de	R/E	encontra-se	li-
berta		de	obstruções	e	mate-
rial	 		

x	 		
		 		 		

Stock	suficiente	de	MHE's	de	
unitização	vazios	 x	 		 		

		 		 		
Número	suficiente	de	SLOT's	
disponíveis	 x	 		 		

		 		 		
Conferência	física	e	recepção	
da	mercadoria	 x	 		 		

		 		 		
Armazenamento	 		 		 		 		 		 		
Stock	em	FIFO	é	seguido	cor-
retamente	 		

x	 		
		 		 		

Análise	ABC	é	utilizada	para	
localizar	o	produto	 x	 		 		

		 		 		
ID's	de	localização	estão	cor-
retamente	marcados	 		

x	 		
		 		 		

Correto	registo	de	localização	
do	stock	 x	 		 		
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Controlo	de	stock	 		 		 		 		 		 		
Existe	aderência	à	rotação	em	
FIFO	 		

x	 		
		 		 		

Os	produtos	estão	armazena-
dos	na	localização	correta	

		
		 x	

		 		 		
Os	produtos	de	elevado	valor	
estão	armazenados	em	local	
seguro	 		

		 		
		

x	
		

Produtos	que	têm	muito	pou-
cas	movimentações	são	revis-
tos	regularmente	

x	 		 		
		 		 		

Picking	 		 		 		 		 		 		
Zonas	de	picking	para	fluxo	
tenso	junto	à	zona	de	expedi-
ção	

x	 		 		
		 		 		

As	SLOT's	de	picking	são	rea-
provisionadas	eficientemente	

		
		 		

		
x	

		

O	reaprovisionamento	não	é	
feito	durante	o	picking	

		
		 		

		
x	

		

Os	produtos	com	movimenta-
ções	elevadas	estão	nas	
SLOT's	mais	acessíveis	

		

x	 		
		 		 		

A	lista	de	picking	fornece	um	
caminho	eficiente	 		

		 		
		

x	
		

Existem	suficientes	scan-
ners/unidades	de	voz	disponí-
veis	 		

		 		
		

x	
		

Expedição	 		 		 		 		 		 		
Os	períodos	de	expedição	são	
planeados	 		

		 x	
		 		 		

Espaço	suficiente	para	pro-
cesso	de	expedição	 		

x	 		
		 		 		

Os	produtos	são	devidamente	
embalados	e	acondicionados	 x	 		 		

		 		 		

Existe	um	registo	dos	MHE's	
de	unitização	de	outbound	 x	 		 		

		 		 		



 
 

80 

Estrutura	organizacional	 		 		 		 		 		 		

As	tarefas	realizadas	pelos	
operadores	são	ergonomica-
mente	indicadas	

x	 		 		
		 		 		

Os	operadores	são	motivados	
a	sugerir	medidas	de	melhoria	

		
		 x	

		 		 		

As	tarefas	diárias	são	equili-
bradas	e	prioritarizadas	

		
		 x	

		 		 		
Gestão	de	desempenho	em	armazém	

O	desempenho	é	medido	
		

x	 		
		 		 		

Informação	de	produtividade	
é	partilhada	com	os	operado-
res	

		

x	 		
		 		 		

Legislação,	Saúde	e	Segurança	 		 		 		 		 		
Sistema	de	gestão	de	resíduos	
adequado	 		

		 		
		

x	
		

Documentação	de	política	de	
segurança	em	armazém	dis-
ponível	e	inspecionada	

		

		 x	
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Anexo II – Packing List de fornecedor da Empresa X. 
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Anexo III – Tabela parcial dos códigos de artigos atuais (primeira coluna) e respetiva 
descrição (segunda coluna) da Empresa X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo Descrição Unidade Base 
1010MP200 TECIDO 65%POLIESTER 35%ALGODÃO 

200g/m2 
MT 

1010MP200A TECIDO 100%ALGODÃO MT 

1010MP230 TECIDO 65%POLIESTER 35%ALGODÃO 
230g/m2 

MT 

1010MP260 TECIDO 100%ALGODÄO 260GR/M2 MT 

101PA POPELINE 65% POLIESTER 35% ALGODÃO 
COR 

MT 

101PA04 TECIDO 67%POLIESTER 33%ALGODÃO COR 04 MT 

101PA12 TECIDO 67%POLIESTER 33%ALGODÃO COR 12 MT 

101PA14 TECIDO 67%POLIESTER 33%ALGODÃO COR 14 MT 

101PA18 TECIDO 67%POLIESTER 33%ALGODÃO COR 18 MT 

101PA20 TECIDO 67%POLIESTER 33%ALGODÃO COR 20 MT 

101PA24 TECIDO 67%POLIESTER 33%ALGODÃO COR 24 MT 

101PA30 TECIDO 67%POLIESTER 33%ALGODÃO COR 30 MT 

101PA36 TECIDO 65%POLIESTER 35%ALGODÃO COR 36 MT 

101PA48 TECIDO 67%POLIESTER 33%ALGODÃO COR 48 MT 

108PA03 TECIDO 67%POLIESTER 33%ALGODÃO COR 03 MT 

108PA07 TECIDO 67%POLIESTER 33%ALGODÃO COR 07 MT 

108PA09 TECIDO 67%POLIESTER 33%ALGODÃO COR 09 MT 

108PA11 TECIDO 67%POLIESTER 33%ALGODÃO COR 11 MT 

108PA13 TECIDO 67%POLIESTER 33%ALGODÃO COR 13 MT 

108PA17 TECIDO 67%POLIESTER 33%ALGODÃO COR 17 MT 

108PA19 TECIDO 67%POLIESTER 33%ALGODÃO COR 19 MT 
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Anexo IV – Tabela parcial de suporte à execução à Análise ABC de dois critérios: mo-
vimentos e clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

84 

Anexo V – Tabela parcial de suporte à determinação da tipologia de encomendas. 
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Anexo VI – proposta de fornecedor com desenho técnico do container de arrumação. 
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Anexo VII – Proposta de fornecedor de estanteria industrial. 
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Anexo VIII – Proposta de fornecedor de empilhador articulado. 
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Anexo IX – Conjunto de propostas de fornecedores de containers. 
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Anexo X – Conjunto de propostas de fornecedores de containers. 
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Anexo XI – Conjunto de propostas de fornecedores de equipamentos de transporte. 

 

 

 


