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Resumo 

A capacidade de adaptação individual e corporativa é um fator crucial no desenvolvimento de uma 

organização em crescimento. O aumento de volume de trabalho dá origem a novos problemas e 

desafios. Para propor soluções que resolvam estes problemas é necessário o estudo de 

metodologias processuais que otimizem as operações e potenciem a geração de valor. 

O Just a Change é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que reabilita casas de famílias e 

pessoas carenciadas e procura impactar as vidas destas pessoas através da mobilização de 

voluntários. Após um período de rápido crescimento, a instituição necessita da reorganização 

logística urgente do seu espaço de armazenamento. 

Esta dissertação procura dar uma resposta prática e informada a este desafio. 

É apresentado um panorama da pobreza habitacional em Portugal, é feita uma caracterização do Just 

a Change, são estudadas metodologias Lean e, a partir destas, são propostas melhorias para a 

restruturação do espaço de armazém. 

Depois de aplicadas as medidas propostas é feita uma análise aos resultados obtidos, são retiradas 

conclusões e são apontadas sugestões de melhoria futura.  

Palavras-chave: Pobreza Habitacional, Lean, Gestão de Armazéns, KPI’s, Layout, Segurança. 
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Abstract  

Individual and corporate adaptability is a crucial factor in the development of a growing organization. 

With the increase in workload, new problems and challenges must be addressed. To propose 

solutions that solve these problems, it is necessary to study methodologies that optimize operations 

and enhance value generation for organizations. 

Just a Change is a Private Social Solidarity Institution that rehabilitates homes of deprived families 

and seeks to impact their lives by mobilizing volunteers. After a period of rapid growth, the institution 

needs an urgent restructuring of its storage space to fulfill the logistic need of the organizational 

structure. 

This dissertation seeks to give a practical and informed answer to this challenge. 

Hence, an overview of housing poverty in Portugal is presented, Just a Change is characterized, the 

Lean methodology is studied and, after these steps, improvements are proposed for the reform of the 

warehouse space. 

After applying the proposed reforms, an analysis of the obtained results is conducted, conclusions are 

drawn and suggestions for future improvement are made.  

Key words: Housing Poverty, Lean, Warehouse Management, KPI's, Layout, Security. 
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1. Introdução 

 

1.1 Enquadramento  

A percentagem de portugueses que sofre de pobreza habitacional é de 25,5% (EU-SILC, 2018 

referente ao ano de 2017). Considera-se pobreza habitacional todas as habitações que sofrem de 

pelo menos um dos seguintes casos: um telhado que vaza, paredes húmidas, chão ou fundação 

apodrecida, armações de janelas podres. A média europeia situa-se nos 13,2%, perto de metade do 

percentil português. Estes números revelam a gravidade da situação em que Portugal se encontra e a 

necessidade de investir no sector habitacional através da reabilitação. 

Anna Kajumulo Tibaijuka (2013) mencionou que em qualquer economia o setor da construção civil e, 

dentro deste, o imobiliário, tem um peso considerável no PIB. Em Portugal este setor representa 

aproximadamente 7% do mesmo. No seu estudo a autora infere que uma boa qualidade habitacional 

contribui positivamente para o desenvolvimento económico. Refere ainda que a venda de imóveis, 

bem como a sua construção e manutenção, têm impacto no crescimento económico, no emprego, na 

geração de valor, no investimento e na poupança das famílias. 

Para confirmar a relevância do sector imobiliário para a economia e para o sistema financeiro basta 

relembrar que a chamada crise do subprime iniciada nos EUA em 2007, e que desencadeou uma 

crise financeira e económica em todo o mundo, teve origem no setor imobiliário, mais precisamente 

nos créditos à construção de habitação (Tibaijuka, 2013).  

Este trabalho relaciona-se com a atividade de uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade 

Social), o Just a Change (JAC), que se dedica à reabilitação de habitações e instituições degradadas, 

sejam elas usadas na habitação de pessoas de carência socioeconómica, sejam imóveis de 

instituições de solidariedade social com escassos recursos. O JAC é o único projeto em Portugal 

focado nesta atividade tendo por base o trabalho voluntário jovem.  

Atualmente o JAC está estabelecido em duas cidades, Lisboa e Porto. Juntas contam com mais de 

400 voluntários. O projeto é ambicioso e devido ao elevado interesse por parte da população jovem 

por este tipo de voluntariado, o JAC projeta que o crescimento irá continuar no futuro. Este aumento 

infere um acréscimo na quantidade de mão-de-obra, matérias-primas, ferramentas e na respetiva 

capacidade logística para as armazenar e transportar. 

Esta Dissertação de Mestrado propõe encontrar soluções de melhoria à gestão dos armazéns do JAC 

em termos de capacidade e eficiência, recorrendo a metodologias Lean, desenvolvidas por Sakichi 

Toyoda e Taiichi Ohno em meados do século XX. O conceito básico de Lean tem em vista a extinção 

dos desperdícios na cadeia de valor e a maximização da produtividade. 
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A metodologia Lean torna-se particularmente revelante para o projeto em causa, uma vez que o 

aumento dos gastos afetos às obras tornou necessária a geração de maior receita e a redução das 

despesas para o mínimo indispensável. Logisticamente, isto significa eliminar desperdícios e gerir 

mais eficientemente os armazéns. 

Através do uso das ferramentas e metodologias Lean, foram propostas e implementadas melhores 

condições para o JAC na utilização e gestão dos seus armazéns. É desejo do autor que este trabalho 

possa ser útil para a implementação de novos armazéns (deste tipo) no futuro. 

 

1.2 Objetivos do trabalho 

Este projeto de dissertação tem como objetivo a criação de um armazém eficiente e sustentável. 

Trata-se de um caso concreto, a adaptação de um espaço cedido pela Câmara Municipal de Lisboa, 

(situado nas Galinheiras/Ameixoeira) à IPSS Just a Change, de forma a dar resposta às 

necessidades prementes deste projeto. A implementação do projeto teve por base os conceitos Lean, 

as suas metodologias e ferramentas, imprescindíveis para o desenvolvimento do armazém 

Para concretizar este trabalho, foi necessário uma revisão bibliográfica aprofundada sobre armazéns, 

políticas de armazenagem e redução de desperdícios, bem como reunir e analisar dados de forma a 

contabilizar as melhorias durante a criação do armazém. 

O Estado da Arte contém a revisão literária sobre os conceitos de Lean, os fundamentos deste tipo de 

pensamento, as suas metodologias e também as ferramentas que poderão ser úteis para o 

desenvolvimento do novo armazém ou até nas atividades de qualquer entidade laboral. 

Seguidamente são explicados alguns conceitos sobre estratégias de Picking e também de Layout 

para finalmente concluir com conceitos de ergonomia no trabalho. A ergonomia torna-se 

particularmente importante neste projeto devido à falta de máquinas de transporte de curta distância 

in loco. 

A aplicação da metodologia Lean no caso concreto discute a aplicabilidade das ferramentas 

previamente estudadas, analisa os dados recolhidos e define uma proposta de solução baseada nos 

conceitos e metodologias em causa. A proposta é depois aplicada e é avaliado o impacto das 

metodologias implementadas através de indicadores de performance (KPI’s) escolhidos pelo JAC. 

Neste caso concreto, pretende-se implementar as metodologias acima enunciadas ao aferir os dados 

colhidos para, posteriormente, analisar e avaliar os resultados e consequentemente otimizar a 

performance do armazenamento. 
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1.3 Metodologia 

Na elaboração deste trabalho foi seguida uma metodologia caracterizada pelas seguintes fases:  

1ª Fase – Caracterização do problema. 

Na primeira fase caracteriza-se o problema da pobreza habitacional e os seus intervenientes, como o 

Estado Português e outras entidades de tipo governamentais e não-governamentais. Seguidamente é 

apresentado o Just a Change, a sua história, organização e funcionamento. São também analisados 

aprofundadamente os antigos armazéns do JAC e o novo armazém, alvo de uma reforma para que 

possa suportar a estrutura crescente da IPSS. 

2ª Fase – Revisão da literatura 

Na segunda fase é apresentado o estado da arte relativo ao pensamento Lean, ferramentas Lean, 

gestão de armazéns, aplicação de Lean à gestão de armazéns, a importância de Layouts, Picking e 

ergonomia. 

3ª Fase – Recolha de dados e identificação de problemas  

Nesta fase é descrita a situação atual dos armazéns do JAC, são expostos os problemas existentes e 

as suas causas. É também feita uma recolha de dados para a elaboração de propostas de resolução 

para os problemas apresentados. 

4ª Fase – Aplicação das metodologias Lean ao caso de estudo e identificação de propostas de 

solução 

Nesta fase é discutida a aplicabilidade das ferramentas encontradas na literatura, são tratados os 

dados recolhidos e são definidas as várias propostas para resolver os problemas encontrados e 

melhorar a performance em todos os níveis da cadeia de valor do JAC.  

5ª Fase – Implementação das propostas de solução 

Utilizando as propostas da 4ª Fase, nesta secção é redigida a implementação das medidas que visam 

executar as soluções dos problemas previamente expostos. 

6ª Fase – Validação e avaliação das soluções e análise dos resultados obtidos 

Finalmente, são analisados os resultados implementados, verificadas as vantagens das metodologias 

aplicadas, e avaliado o impacto das soluções realizadas, tendo sempre presente os indicadores de 

performance. 
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1.4 Estrutura do Documento  

Este projeto de dissertação está dividido em 7 capítulos. 

No primeiro capítulo é feita uma breve introdução ao tema da reabilitação habitacional, com uma 

descrição geral do enquadramento da situação nacional relativamente a situações de pobreza. 

Introduz-se também o Just a Change, IPSS que surge para responder às carências da sociedade ao 

nível da habitação. É também mencionado sucintamente o problema em causa, os armazéns da 

instituição, com uma exposição dos objetivos do trabalho e a metodologia a utilizar na análise e 

resolução do problema. 

No segundo capítulo é caracterizada a IPSS Just a Change (JAC), a sua história e atuação, e é feita 

uma descrição detalhada dos problemas atuais das suas instalações, especificamente o armazém de 

Lisboa, que representa o caso de estudo deste trabalho. 

No terceiro capítulo é desenvolvido o estado da arte, no qual os conceitos utilizados ao longo da tese 

são desenvolvidos utilizando a literatura disponível. 

No quarto capítulo é analisada a metodologia de recolha e tratamento de dados. Este estudo 

subdivide-se em análise do espaço, inventariação e operações em armazém. Terminadas estas fases 

são então implementadas as propostas de melhoria através da criação de novos layouts. 

No 5º capítulo é analisada a metodologia e implementação dos planos criados anteriormente. 

No sexto capítulo são analisados os dados recolhidos de implementação, resultando numa 

apreciação do trabalho através dos indicadores de performance apresentados e são sugeridas futuras 

melhorias que não foram implementadas por falta de recursos.  

 Finalmente, no 7º e último capítulo é apresentado um resumo do trabalho, retiradas conclusões e 

lançadas propostas para implementação futura de projetos de âmbito semelhante. 
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2. Caso de Estudo 

 

2.1 Pobreza habitacional em Portugal 

 

2.1.1 Necessidades de habitação em Portugal 

Na situação atual e com base em dados do INE (Instituto Nacional de Estatística), EU-SILC 

(European Union Statistics on Income and Living Conditions) e Pordata, é sabido que perto de um 

quinto da população portuguesa (entre 18,3% e 17,3%) vive no limiar da pobreza. Mesmo após 

transferências sociais, esta percentagem da população encontra dificuldades em manter um estilo de 

vida socialmente aceite ou sustentável, resultando em condições de pobreza extrema ou risco da 

mesma. É de referir também que entre 6% a 6,9% (o último dado é provisório) da população se 

encontra numa situação de privação material severa (EU-SILC, 2018).  

Leilani Farha, diretora executiva da ONG Canada Without Poverty, expõe no seu relatório sobre o 

estado da pobreza habitacional em Portugal (apresentado em Março de 2017), que o setor nacional 

de reabilitação está muito abaixo da média europeia, e coloca Portugal no 22º lugar dos 28 países da 

EU (segundo o European Housing Exclusion Index, 2016). A autora aponta que devido à “lei das 

rendas” aplicada após o 25 de Abril, “durante várias décadas, Portugal tinha uma legislação de 

arrendamento rigorosa que fixava as taxas de arrendamento, independentemente dos níveis de 

rendimento e valor de mercado da unidade. Os contratos de arrendamento também poderiam ser 

incluídos em heranças (...). Nos locais centrais de Lisboa e Porto, muitos pagavam rendas baixas e 

tinham contratos antigos. Por sua vez, era comum os proprietários negligenciarem e abandonarem 

propriedades evitando a realização de até mesmo a manutenção mais básica, renovação e 

conservação de edifícios, unidades e áreas comuns por não geraram renda suficiente. Muitas dessas 

unidades foram abandonadas e necessitam urgentemente de reabilitação” (Farha, 2017). 

De acordo com as Nações Unidas, sofre de pobreza habitacional quem dispuser de: sobrelotação da 

habitação; privação severa das condições de habitação; carga mediana das despesas em habitação 

excessivamente alta e sobrecarga das despesas em habitação (EU-SILC, 2018). 

Segue-se a definição de cada um dos indicadores de pobreza (INE, 2018). 

Sobrelotação da habitação – “pessoas que vivem em alojamentos em que o número de divisões 

habitáveis (maiores ou iguais a 4 m2) é insuficiente para o número e perfil demográfico dos membros 

do agregado”; 

Privação severa das condições da habitação – “corresponde à proporção de pessoas que viviam em 

2017 num alojamento sobrelotado e que referiram pelo menos um dos seguintes problemas: a) 

inexistência de instalação de banho ou duche no interior do alojamento; b) inexistência de sanita com 
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autoclismo no interior do alojamento; c) teto que deixa passar água, humidade nas paredes ou 

apodrecimento das janelas ou soalho; d) luz natural insuficiente num dia de sol”; 

Carga mediana das despesas em habitação e sobrecarga das despesas em habitação – “A carga 

mediana e a taxa de sobrecarga das despesas em habitação são indicadores que permitem avaliar a 

importância dos custos associados ao acesso e utilização da habitação relativamente ao rendimento 

disponível dos agregados familiares. As despesas com a habitação incluem as relacionadas com 

água, eletricidade, gás ou outros combustíveis, condomínio, seguros, saneamento, pequenas 

reparações, bem como as rendas e os juros relativos ao crédito à habitação principal”. 

 

Tabela 1 - Indicadores de privação habitacional (EU-SILC, 2018): fonte (INE, 2018). 

 

Como é possível observar na Tabela 1, apesar de os indicadores de pobreza habitacional em 

Portugal estarem a diminuir ainda existem muitas pessoas em estado de pobreza habitacional ou em 

risco da mesma. 

 

2.1.2 A insuficiência do Estado perante a pobreza habitacional 

A reabilitação urbana é uma das três áreas da estratégia nacional de habitação para o período 

compreendido entre 2015 e 2030. Não é, portanto, surpreendente que Leilani Farha (2017), tenha 

frisado no seu inquérito à habitação que os projetos de “reabilitação urbana, renda habitacional e 

reabilitação habitacional”, que visam garantir o acesso à habitação por parte das famílias, deveriam 

ser uma aposta mais séria por parte do governo. 

Não obstante, existem em Portugal diversos programas de apoio governamental que promovem o 

acesso à habitação condigna. Um desses programas é o Programa de Financiamento para Acesso à 

Habitação – PROHABITA. Esta iniciativa, ativa desde 2004, apoia famílias com sérias dificuldades ao 

reabilitar e transformar edifícios com o intuito de os transformar em locais de caracter social. Outra 

iniciativa de destaque é o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, IHRU, encarregue da 
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implementação de diversos programas governamentais para a reabilitação habitacional. Existe ainda 

o Programa Especial de Realojamento (PER), que realoja famílias em situação de pobreza extrema, e 

o Reabilitar para Arrendar, cujo objetivo é reabilitar espaços e convertê-los em habitações sociais 

(Farha 2017).  

Adicionalmente existem instituições particulares como o Just a Change ou o Fundo Nacional para a 

Reabilitação do Edificado e das Residências Universitárias, que promovem a reabilitação fora do 

âmbito governamental. É evidente que, seja por falta de meios, ou de vontade, as iniciativas 

governamentais não são suficientes para colmatar as carências habitacionais do povo português. 

 

2.2 Just a Change 

2.2.1 Missão, Visão e contexto 

O Just a Change, como já foi referido anteriormente, é uma associação sem fins lucrativos que se 

dedica a reabilitar casas de pessoas em situação de pobreza habitacional. Com a ajuda de mais de 

800 voluntários residentes, e 120 turistas voluntários, já foram reabilitados mais de 90 habitações na 

Grande Lisboa em freguesias como Campolide, Beato, Algés, Penha de França entre outras, assim 

como 15 casas no Porto nas freguesias do Bonfim, Campanhã e Francos. Em 2018 foram reabilitadas 

mais de 80 casas e mais de 5 instituições no País. 

O trabalho de reabilitação promovido pelo JAC providencia mais do que uma melhoria nas condições 

de vida dos seus beneficiários. Ao mobilizar voluntários universitários para estes bairros carenciados 

e por vezes problemáticos, promove-se um contacto social que se pretende motivador para estes 

indivíduos socialmente carenciados no sentido de reorganizarem as suas vidas. Por outro lado, 

promove a consciencialização social junto dos estudantes/voluntários para o problema escondido da 

pobreza habitacional, principalmente entre os jovens. É uma aposta nas gerações futuras, para que 

compreendam a importância da sua atitude, e o valor do seu impacto pessoal na construção de uma 

sociedade mais justa. 

 

2.2.2 Breve história, organização e funcionamento do JAC 

Iniciado em 2010 o projeto Just a Change começou por angariar fundos por meio de espetáculos de 

rua (cantar, dançar, pintar) com o propósito de alimentar os sem-abrigo. Rapidamente se concluiu 

que outras instituições como a Refood ou o Banco Alimentar já cobriam a insuficiência alimentar 

desta fração da população portuguesa. A intenção de ajudar os mais carenciados levou o projeto a 

procurar e implementar uma nova forma auxílio: reabilitar casas de forma a garantir uma vida digna a 

quem as habita.   
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No início os voluntários eram amigos ou familiares dos fundadores. As primeiras intervenções foram 

sinalizadas pelo Banco Alimentar e a Santa Casa da Misericórdia, duas casas no centro de Lisboa. O 

impacto positivo da Ação Social atraiu a atenção de cada vez mais jovens, pelo que a aleatoriedade e 

pontualidade das intervenções foi sendo substituída por um sistema mais organizado de distribuição 

de voluntários por turnos. As intervenções tornaram-se gradualmente mais profundas e ambiciosas, o 

que atraiu a atenção de novos parceiros e investidores. 

Em 2015 foi redigido um acordo entre a junta de freguesia de Campolide e o JAC. Este acordo marca 

o início de uma nova fase do projeto, no qual o trabalho em rede e a parceria adquirem um papel 

fundamental. Pouco tempo depois o projeto associou-se à Fundação Calouste Gulbenkian que 

financiou um plano de crescimento, com o objetivo de o desenvolver de modo a torná-lo sustentável. 

Deste modo o JAC deu os seus primeiros passos como modelo de empreendedorismo social. Hoje 

encontra-se espalhado por todo o País, e continua a crescer, tendo já recebido inúmeros prémios 

nacionais e internacionais. Segundo a instituição a solução desenvolvida é viável, e a abordagem 

multidisciplinar é a mais eficiente para intervir nos casos de maior urgência de carência habitacional. 

 

2.2.3 Atividades 

O Just a Change divide a sua atividade em quatro programas: (informações retiradas do site 

www.justachange.pt/programas) 

Turn Up – “Nas cidades de Lisboa e Porto e durante o semestre académico, os voluntários trabalham 

por equipas, de duas em duas semanas, em turnos de 4 horas”; uma equipa é composta por um 

mestre-de-obras, um coordenador voluntário e mais quatro voluntários. Há dois turnos por dia, um de 

manhã e outro de tarde, todos os dias úteis. Para cada duas semanas de trabalhos, caso um 

voluntário cumpra apenas um turno, são necessários 100 voluntários. 

Camp In – “Nos meses de Verão os Campos Just a Change, de 7 a 12 dias, espalham-se pelo país e 

geram impacto social nas comunidades locais”. Nos campos de verão os voluntários dedicam os dias 

inteiros às tarefas de reabilitação e ao contacto com a comunidade, ficando alojados no local das 

intervenções. Regra geral as intervenções são em aldeias ou vilas de baixa densidade populacional, 

afligidas pelo envelhecimento e abandono. As equipas de intervenção mantêm a mesma estrutura do 

Turn Up. 

Keep Up – “Durante as férias académicas (…) os bootcamps semanais do Just a Change mantêm 

(…) obras em Lisboa e no Porto”. Durante esses períodos as ações de reabilitação ocorrem em 

períodos diários de 8 horas, dando continuidade ao programa Turn up. Acabadas as tarefas diárias, 

os voluntários vão para suas casas; 

All In – “Um dia, intenso, em que as empresas vão a jogo com tudo, envolvendo os seus 

colaboradores para também gerarem impacto social (…)”. Este programa foi desenvolvido não só 
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para reabilitar habitações e instituições, mas também para gerar relações de parcerias com empresas 

de forma a angariar fundos, materiais e a fornecer apoio administrativo que impulsionam o JAC no 

seu crescimento (JAC, 2019). 

Cada reabilitação segue um processo faseado em quarto partes: 

Sinalizar – “Mobilizar agentes locais para sinalizar casos de pobreza habitacional e aplicar os critérios 

Just a Change para selecionar os casos que serão alvo de intervenção”. Esses agentes são, 

principalmente, outras instituições de apoio a famílias menos favorecidas como as juntas de freguesia 

ou os municípios; 

Mobilizar – “Definidas as intervenções o Just a Change encarrega-se de mobilizar os principais 

recursos necessários ao projeto e execução”, recursos como materiais de construção, mão-de-obra 

especializada e voluntários; 

Reabilitar – “Durante toda a obra o Just a Change está focado em criar relação com os seus 

beneficiários e a gerir a relação com os parceiros para potenciar a coesão social. Durante a 

intervenção os beneficiários são desafiados a participar, promovendo assim o objetivo de reinserção 

social dos beneficiários, para além de lhes melhorar as condições de habitação; 

Acompanhar – “O Just a Change garante que a mudança operada pela obra não desaparece, 

promovendo o envolvimento de outros agentes locais, vocacionados para o acompanhamento de 

outras problemáticas sociais”. 

 

2.3 Descrição do crescimento e necessidade do novo armazém  

Ao analisar os dados da próxima tabela (Tabela 2) é possível concluir que o JAC está atualmente a 

crescer a um ritmo acelerado. A tabela apresenta o número de reabilitações efetuadas pelo JAC 

desde 2010, início da sua atividade, até 2018, bem como o número de pessoas beneficiadas por 

essas reabilitações. 

É de notar que os títulos da Tabela 2 se referem a reabilitações e beneficiários “únicos”, não tendo 

em conta o tempo de reabilitação individual de cada intervenção. Contudo, cada nova visita, ou cada 

novo plano de reabilitação, conta como uma nova reabilitação (mesmo que seja no mesmo sítio). 

Quanto mais danificado estiver o edifício mais intervenções poderá necessitar até que proporcione os 

desejados níveis de bem-estar.  

Os trabalhos mais extensos ocorrem frequentemente em instituições, uma vez que são edifícios 

maiores que uma habitação onde não é possível reabilitar todas as divisões simultaneamente. Deste 

modo é necessário revisitar a mesma instituição várias vezes.  
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Tabela 2 - impacto gerado pelo JAC medido em número de estruturas reabilitadas e pessoas beneficiadas (JAC, 
2019). 

TOTAL REABILITAÇÕES (únicas) POR 

ANO 

TOTAL BENEFICIÁRIOS (únicos) POR ANO 

/ por Tipo 

Ano Total Casas Anexos Instituições Ano Total Casas Anexos Instituições 

2010 3 3 0 0 2010 5 5 0 0 

2011 3 2 0 1 2011 22 2 0 20 

2012 4 3 0 1 2012 23 3 0 20 

2013 5 4 0 1 2013 24 4 0 20 

2014 8 6 0 2 2014 66 6 0 60 

2015 12 11 0 1 2015 57 17 0 40 

2016 31 26 0 5 2016 261 51 0 210 

2017 55 43 0 12 2017 904 100 0 804 

2018 86 61 8 17 2018 1061 148 11 902 

 

Figura 1 - representação gráfica do crescimento do JAC desde 2010 até 2018 (JAC, 2019). 

 

Em 2010 o JAC contava apenas com uma equipa a atuar em cada turno diário. Entre 2012 e 2014 o 

número de equipas dobrou em Lisboa, passando a existir 2 mestre-de-obras e o dobro de voluntários 

(um total de 200 voluntários) no terreno. As obras passaram a acontecer em dois locais diferentes da 

cidade, duplicando o número de zonas intervencionadas simultaneamente durante o semestre 

universitário. 

No ano de 2015 existiu um crescimento em 50% de ações de reabilitação devido ao alargamento da 

intervenção do JAC ao Porto, que começou com apenas uma equipa (passando a ter mais de 300 
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voluntários por semestre). Em 2016 já ambas as cidades contavam com a mesma dimensão em 

termos de equipas (ou seja, 400 voluntários por semestre). Foi também nesta altura que começaram 

os campos de Verão. Em 2018 atingiu-se o maior número de reabilitações, 86 no total, estendendo-se 

a ação do JAC às zonas afetadas pelos fogos florestais e a concelhos mais interiores do país. É 

precisamente nestas zonas onde o estado de pobreza é mais escondido, provavelmente devido ao 

isolamento social e físico, que caracterizam estas povoações.  

O crescimento das operações do Just a Change traduz-se em mais casas a serem reabilitadas e mais 

iniciativas de maximização de impacto. Isto gera um acréscimo no material necessário e consumido 

por ano. Aumentaram também as doações por parte dos parceiros, sendo que o projeto aproveita 

cada vez mais dos frutos do seu próprio mediatismo.  

Com a incrementação de materiais comprados e oferecidos, surge a necessidade de aumentar a 

capacidade de armazenamento do JAC. Tornou-se urgente arranjar espaço para todo o novo material 

sem impossibilitar o uso do stock já existente, desde betoneiras a consumíveis de escritório ou 

mesmo material para festas de angariação de fundos. 

Até 2018 o JAC não teve um armazém próprio, recorrendo a espaços cedidos por familiares ou por 

pessoas ligadas ao projeto, muitas vezes partilhado com uma outra entidade social.  

Como exemplo referencia-se o seu último espaço, no qual a associação do Banco de Bens Doados 

(da ENTRAJUDA) disponibilizou uma parte do seu armazém para instalar os materiais e 

equipamentos do JAC. O Banco de Bens Doados é uma fração da IPSS ENTRAJUDA que passa 

pela entrega profissionalizada de bens, com utilidade social, a Instituições de Solidariedade, 

previamente selecionadas e acompanhadas pela ENTRAJUDA. “A ENTRAJUDA é uma IPSS com um 

projeto totalmente inovador na área da solidariedade social, empenhada em ajudar instituições de 

solidariedade a melhorarem a sua gestão e organização, para que possam combater, com maior 

eficácia e calor humano, a pobreza em Portugal” – como é dito na plataforma online da instituição. 

A necessidade de um armazém exclusivamente para a Just a Change, era cada vez mais premente. 

Este deveria estar adaptado para suportar toda a estrutura das obras correntes e disponível para que 

nele se desenvolvesse uma logística de armazém que estivesse em linha com os objetivos 

estabelecidos pelo projeto.  

 

2.4 Expectativas de Gestão do Armazém  

O objetivo do armazém é o de acondicionar todo o material necessário à atividade do JAC, seja ele 

de consumíveis para eventos, material administrativo, ou bens entregues por fornecedores para 

serem aplicados nas obras a decorrer. A gestão tanto das entregas e das recolhas, bem como o 

acondicionamento das mesmas, obrigam a um planeamento rigoroso  

http://www.entrajuda.pt/
http://www.entrajuda.pt/
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A organização do armazém de uma instituição com as características do JAC, deveria ser intuitiva e 

clara atendendo à rotatividade de coordenadores e voluntários. Foi assim proposto ao JAC, pelo 

autor, a criação de um posto de trabalho fixo, um Gestor de Armazém, para que o espaço se encontre 

sempre organizado e que cumpra eficientemente as necessidade da sua atividade. 

 

2.4.1 Os armazéns do JAC 

2.4.1.1 O antigo armazém 

Como já foi referido, o antigo armazém do JAC pertencia à ENTRAJUDA e tinha o nome de Banco de 

Bens Doados. Situado no bairro da Bela-flor, em Lisboa, é um espaço (partilhado) que compreende 

uma área aproximada de 42m2 (3mx14m) por 6m de altura.  

Apesar das generosas dimensões, o espaço adjudicado ao JAC era manifestamente pequeno. 

Porque era um armazém partilhado e eram muitas as equipas que tinham acesso ao local, agravou-

se a desorganização deste e, consequentemente, a descoordenação entre equipas. O material de 

obras era, muitas vezes, arrumado ao acaso e pousado aleatoriamente. Esta situação aumentava 

consideravelmente o tempo de recolha ou picking de utensílios e a inventariação era, virtualmente, 

inexistente.   

Para ter acesso ao armazém era necessário um acordo prévio com o gerente do espaço, a cargo da 

ENTRAJUDA. A entrada nem sempre era possível, e mesmo quando era possível, o tempo disponível 

era tão escasso, que invariavelmente os objetivos ficavam por cumprir, muito aquém do que seria 

desejável.   

Apesar das muitas falhas deste armazém, havia nele pontos positivos como: 

- Água e sanitários; 

- Luz e tomadas de eletricidade; 

- Empilhadores manuais e elétricos; 

- Fácil acesso para materiais e objetos de grandes dimensões; 

Materiais doados pelo próprio BBD e que poderiam ser utilizados; 

Uma pequena oficina para realizar reparações.  

Em suma, o local tinha muitas vantagens no que tocava a mobilidade interior, mas a falta de 

organização, a dificuldade de acesso, a dimensão e a logística, estava muito aquém do que se 

pretendia. 
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2.4.1.2 O novo armazém 

O novo armazém do Just a Change fica instalado num edifício na Ameixoeira em Lisboa. Na figura 2 

(abaixo exposta) pode ver-se a planta do espaço. 

 

Figura 2 - planta do novo armazém do Just a Change 

 

Figura 3 – ampliação da planta original e delimitação da área do novo armazém o JAC. 

Na Figura 3 é possível analisar em maior detalhe as características do armazém. Tem duas frentes 

de janelas, voltadas a Norte e a Sul, que se encontravam fechadas precariamente com tijolo. Junto às 

janelas havia uma porta mal selada (apenas com uma fiada de tijolo). A porta de entrada também 
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tinha sido selada com uma chapa metálica de dois milímetros e encontrava-se num estado avançado 

de degradação. O pavimento é revestido a ladrilho branco. Há uma coluna junto à porta que não pode 

ser retirada. Existe também o que seria outrora uma casa de banho, que agora continha apenas uma 

banheira e canos abertos de onde surgiam ratos e baratas provenientes dos esgotos. As paredes e 

os tetos falsos estavam infestados pelos mesmos animais. Não havia sistema elétrico implementado, 

apenas os buracos, e a entrada de eletricidade havia sido removida, cortada de maneira a não ser 

possível realizar uma “puxada” ilegal. 

O armazém situa-se na Ameixoeira, num bairro construído pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) 

integrado num programa de realojamento de pessoas que viviam no terreno baldio - conhecido como 

Galinheiras. Este programa é conduzido pela empresa Gebalis cuja missão é a de “gerir eficazmente 

os Bairros com uma forte perspetiva de desenvolvimento e integração social, educação ambiental, 

conservação do património e integração profissional da população”, segundo é referido no site da 

empresa. 

O espaço, cedido por um período 6 anos, tinha a condição de ser reabilitado pelo JAC. A realização 

de qualquer tipo de alteração na estrutura e fachada do edifício, requeria aprovação prévia da 

Gebalis, bem como a necessária autorização para a instalação de eletricidade e água. 

O novo armazém apresenta novos tipos de desafios. A próxima tabela lista os prós e os contras deste 

novo espaço. 

 

Tabela 3 - listagem de prós e contras a respeito do novo armazém do JAC 

 

O novo armazém foi assim alvo de extensas e diversificadas intervenções.  

Como foi referido anteriormente o espaço encontrava-se num estado avançado de degradação e 

abandono. A infestação de ratos e baratas que se juntavam à humidade das paredes e tetos falsos 

era de tal nível que foi tomada a decisão de contratar profissionais da CML para realizar uma 

Prós Contras 

Maior área Dificuldade de acesso (porta de 0,9m) 

Acesso ilimitado sem restrição horária Falta de proteção e segurança 

Possibilidade de construir dentro da área do 

armazém Infestação de ratos e baratas 

  

Carência de limpeza devido a ser um espaço 

abandonado 

  

Falta de requisitos básicos como água, eletricidade e 

sanitários. 
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desinfestação e desbaratização do espaço. Depois de realizada a desinfestação, e para aumentar o 

pé direito do armazém, foram removidos todos os tetos e paredes falsas.  

Tiveram de ser tomadas em consideração as dimensões do espaço e outras características como a 

largura da porta de entrada, que restringe a possibilidade de ser utilizada uma empilhadora manual 

(hidráulica) para porte de paletes, pois a dimensão das paletes é superior ao vão da porta. 

Após todas as demolições e remoção de entulho – em parte pelo autor da presente tese e também 

por voluntários do JAC - foi contratado um serralheiro para criar uma porta provisória, feita a partir da 

existente chapa metálica que bloqueava a entrada a estranhos enquanto esta estava selada. Mais 

tarde foi instalada uma porta blindada feita à medida. Devido ao historial de assaltos na zona foi 

recomendado por locais que a porta provisória perdurasse em adição da porta blindada e assim ficou.  

Apesar de um mau começo, em termos de condições do armazém, a situação piorou quando foi 

necessário alocar todo o material dos campos de verão para o ainda inacabado armazém. Esta 

operação reduziu significativamente o espaço de construção e contribuiu para uma permanente 

desarrumação. Surgiu a urgência de arrumar todo o material. Adicionalmente, o orçamento para o 

armazém foi diminuído devido à retenção de custos após um verão particularmente ativo e 

dispendioso. A ordenação do espaço era, portanto, urgente, para início ao período das obras durante 

o semestre definido e tinha de ser pouco onerosa.  

 

2.5 Motivação para o desenvolvimento da tese 

Como é possível inferir do subcapítulo anterior o problema da organização do armazém do Just a 

Change era urgente. Surgiu assim a oportunidade de explorar as melhores formas de planear 

espaços de arrumação e de aplicar o conhecimento num caso real, simultaneamente ajudando um 

projeto social com uma missão de palpável impacto.  

Para alcançar uma metodologia de organização, o autor recorreu a ferramentas adquiridas ao longo 

do curso sobre logística, processos Lean e estandardização. Estas ferramentas possibilitam 

melhorias na performance do armazém e de toda cadeia de valor onde se insere o mesmo. 

Quando se fala em Lean entende-se por retirar todos os constrangimentos existentes no processo, 

tudo aquilo que não gera valor na cadeia de organização e introduzir medidas que maximizem a 

performance da mesma. Este processo, aplicado ao caso em discussão, traduz-se em: 

- Descobrir quais os desperdícios existentes no armazém e reformá-lo até ser alcançada uma 

arrumação eficiente; 

- Implementar medidas de armazenamento, compreendidas dentro dos ensinamentos Lean, que se 

adequem à estrutura e objetivos do armazém; 
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- Realizar KPI’s para a medição do desempenho do armazém; 

2.6 Conclusões do Capítulo 

A Pobreza Habitacional é um problema que infelizmente afeta uma considerável percentagem da 

população em Portugal. Atualmente existem poucas entidades que conseguem alcançar e resolver 

este problema “escondido” dentro e fora das grandes cidades. O JAC é uma das poucas instituições 

que dedica o seu tempo e esforço às pessoas afetas a este tipo de pobreza, recorrendo ao 

voluntariado para alcançar as suas metas e também para melhorar as condições de exclusão social 

de que muitas destas pessoas sofrem. O JAC tem vindo a crescer devido ao seu trabalho único que 

chama cada vez mais os voluntários a aderir à causa, e também às empresas que o apoiam de 

diversas maneiras, e motivam o desenvolvimento da IPSS. 

Com o aumento das intervenções surge a necessidade de ampliar o espaço de arrumação. Foi 

encontrado um espaço próprio para colmatar as necessidades da instituição – um armazém de 

propriedade integral do Just a Change. Este espaço, que se pretendia responder às necessidades 

efetivas da atividade, teria que ser intervencionado tendo em consideração políticas de 

armazenamento de materiais, de forma funcional e eficaz. O progressivo aumento de receitas e 

donativos proporcionou uma folga financeira decisiva para a evolução do projeto. 
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3. Revisão da Literatura  

Neste capítulo são aprofundados os temas de interesse para Tese de Mestrado por autores 

relevantes na literatura disponível. Em primeiro lugar será revisto de um modo geral o que é a 

logística, a base para a dissecação do problema, e depois são destacados métodos e ferramentas 

para solucionar o mesmo. 

 

3.1  Definição de Logística e Enquadramento com o papel dos armazéns 

Logística segundo Aldarrat (2007) pode ser definida como “a combinação entre o transporte, 

armazenamento e gestão do material, desde os fornecedores, até ao cliente”. É também dito pelo 

mesmo autor que é crucial ter em atenção que os materiais (em sistemas de produção) sejam 

recicláveis ou reutilizáveis de maneira a reduzir custos e a cortar desperdícios. 

Frémont (2009) escreve que os processos logísticos tentam controlar três tipos de fluxos: fluxos de 

materiais (físicos), fluxos de informação e fluxos financeiros. Quando se aborda o tópico de armazéns 

estes três fluxos estão presentes: os materiais arrumados (fluxos físicos), o controlo sobre as 

respetivas quantidades e qualidades (fluxos de informação) e, tendo em conta a utilização dos 

materiais em armazém, o controlo sobre os custos financeiros. 

Qualquer processo gera desperdícios. O uso de conceitos Lean procura reduzir os desperdícios e 

fazer com que todas as operações da organização fluam de maneira eficiente e simples, sejam estes 

processos físicos ou não (Redeker et al., 2019).  

No próximo subcapítulo será descrito o que é o Lean e os processos que utiliza para medir e 

melhorar as atividades das organizações, mais concretamente as possíveis de aplicar ao JAC. Será 

também referido o tipo de estratégias passíveis de adotar relativamente à organização e recolha de 

materiais em armazém, finalizando com breves conclusões sobre estes assuntos. 

 

3.2  Lean 

Mais do que uma metodologia, Lean é uma maneira de pensar concebida por Sakichi Toyoda 

(inventor do tear mecânico automático, em 1929) que utiliza o conceito japonês de Jidoka, que 

significa automação. Toyoda também está por detrás do conceito dos “5 porquês”, cinco questões 

que tentam chegar à raiz do problema e resolvê-la para que o problema não se repita. Após patentear 

a automatização do tear, Toyoda envia o seu filho para Inglaterra para negociar a venda da patente 

aos Platt Brothers, construtores de teares de alta qualidade. Depois de vendido, Kiichiro, filho de 

Sakichi Toyoda, decide criar a Toyota Motor Corporation, perto de 1930 (Liker, 2004). Durante uma 

visita aos Estados Unidos da América em 1950, Eiji Toyoda, filho de Kiichiro e também membro da 
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Toyota, apresenta o conceito ao público, tendo vindo a ser utilizado pela Ford, nos seus 

supermercados de peças automóveis.  

Taiichi Ohno, o principal engenheiro da Toyota, cria mais tarde o segundo pilar do Lean 

(representado na Figura 4), o conceito de Just-in-time (JIT). JIT consiste, resumidamente, em dispor 

os materiais que são precisos para a produção na quantidade e tempo necessários. O conceito de JIT 

veio a dar origem a um termo mediático no que toca aos “supermercados” da produção, os chamados 

Kanbans (Womack et al. 2007). 

 

A casa do pensamento Lean, representado na Figura 4, é constituída por uma base, dois pilares e um 

teto. O teto é o próprio Lean (em português magro, sem gordura ou desperdício), o objetivo a 

sustentar. Os dois pilares são Jidoka, estandardização, e JIT, Just in Time. A base, considerada a 

mais importante, é a melhoria contínua, a que se dá o nome de Kaizen. Kaizen é o conceito mais 

importante uma vez que tudo o resto decorre naturalmente desta atitude. Sakichi Toyoda, tentando 

reduzir os desperdícios de peças estragadas e sobre trabalho em peças, automatizou as máquinas 

de modo a que, quando algo de errado acontecesse no processo de tecelagem, estas parassem 

automaticamente. Deste modo conseguiu reduzir a probabilidade de defeitos em peças e maquinaria. 

Just-in-time tem como objetivo reduzir os custos de armazenamento ou de stock de peças, um outro 

tipo de desperdício (Lean Academy, 2015). Jidoka serve para manter a mudança, de forma a não 

regredir na “aprendizagem da empresa”. 

Lean começou a ser implementado nas empresas a uma escala mundial em 1990. O seu sucesso 

deve-se à sua reputação de permitir produção a menor custo, manutenção de boa qualidade e 

melhoramento geral dos métodos de trabalho, a partir do momento em que o pensamento é 

incorporado em toda a empresa (Liker, 2004).  

Figura 4 - Adaptação da Toyota Production System “House” do livro (Lean Enterprise Institute, 2008). 
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É com o pensamento de melhoria continua, ou kaizen, que é proposto adequar o armazém do JAC e 

toda a estrutura organizacional em torno do mesmo, ambicionando uma organização mais eficiente, e 

com um desperdício mínimo. 

Resumindo, a base é melhorar continuamente de forma nivelada, os pilares são os de criar sistemas 

que sejam sequenciais para reduzir os níveis de stock e o de criar processos estandardizados para 

melhorar os sistemas criados para manter a mudança implementada sem defeitos ou paragens, o 

objetivo é alcançar o Lean. 

 

3.2.1 Desperdícios 

Taiichi Ohno categorizou sete tipos de desperdício normalmente encontrados numa organização. 

Posteriormente Liker, no seu livro “The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's 

Greatest Manufacturer” adicionou um oitavo elemento (Liker, 2004). 

1. Superprodução - produzir antes do que é realmente necessário para o próximo processo ou 

cliente. É a pior forma de desperdício porque contribui para desperdícios posteriores, uma vez que 

gera resíduos tais como excesso de pessoal ou custos de armazenamento e transporte devido ao 

excesso de stock. 

2. Tempos de Espera - os operadores parados enquanto as máquinas se desligam, as falhas de 

equipamento, a espera de peças necessárias para o processo, trabalhadores que são meros 

espectadores a assistir a uma máquina automatizada, ou que têm de ficar por perto à espera dos 

resultados para a próxima etapa de processamento, ou simplesmente por falta de trabalho devido a 

falhas no stock. Todos estes tempos que não geram valor e são, portanto, uma forma de desperdício. 

3. Transporte - mover peças e produtos desnecessariamente. Deslocar produto numa determinada 

etapa do processo adiando a sua possível conclusão. A forma de lidar com este problema seria 

aproximar ao máximo cada parte do processo, para que a partir das fases intermédias, chamadas de 

WIP (work in process), o produto pudesse ser exportado diretamente para uma fase final ou acabada.  

4. Processamento – demasiado processamento ou processamento incorreto. O excesso de etapas 

desnecessárias para processar as peças, normalmente causado por não se possuir ferramentas 

adequadas ou por mau design do produto. Neste caso, os resíduos são gerados ao fornecer produtos 

de maior qualidade do que o necessário. 

5. Inventário - ter mais do que o stock necessário para um sistema pull controlado e com precisão. 

Excesso de matéria-prima, WIP ou produtos acabados, causando lead times mais longos, 

obsolescência, mercadorias danificadas, custos de transporte e armazenamento e atraso. 

Adicionalmente, inventário em excesso oculta problemas como desequilíbrios de produção, entregas 
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atrasadas de fornecedores, defeitos, tempo de inatividade de equipamentos e longos tempos de 

configuração. 

6. Movimento - operadores que fazem movimentos difíceis ou desnecessários, como procurar por 

peças, ferramentas, documentos, ou, por exemplo, ter de levantar algo pesado que seria facilmente 

feito com uma empilhadora. Deste ponto de vista, caminhar é um desperdício. O ideal seria ter todas 

as ferramentas necessárias para realizar o trabalho exatamente onde se realiza o dito trabalho. 

7. Retrabalho – correção de defeitos ou reparações de peças. Substituições e inspeções em 

demasia são um desperdício de tempo, manuseio e esforço. Quando um produto apresenta um 

defeito, significa que não foi descoberta a parte do processo que o originou e que pode voltar a 

acontecer. Isto cria maior esforço em toda a cadeia de processamento.  

8. Falta de utilização da imaginação dos funcionários - perder tempo, ideias, capacidades, 

melhorias e oportunidades de aprendizagem por não envolver e não ouvir os funcionários.  

 

3.2.2 Metodologia Lean 

A figura 5 ilustra o processo de análise desenvolvido pela Toyota. Na Toyota uma análise de “cinco 

porquês” é frequentemente usada como parte de um processo de sete etapas que eles chamam de 

solução prática de problemas. Antes de começar a análise dos cinco porquês, é necessário 

esclarecimento e compreensão do problema e das causas da sua ocorrência. Compreender a 

situação começa com a observação da situação com a mente aberta e a comparação da situação real 

com o padrão. Por vezes, ao implementar este tipo de método para encontrar o problema raiz, pode 

ser necessário incluir a priorização de vários problemas diferentes usando a análise de Pareto 

(descrita adiante no subcapítulo 3.4). Esta é provavelmente a ferramenta de análise estatística mais 

usada na Toyota - simples, mas poderosa (Liker, 2004 “The Toyota Way: 14 Management Principles 

from the World's Greatest Manufacturer”). 

O sétimo passo da Figura 5 serve para criar o chamado patamar de aprendizagem. Segundo os 

ensinamentos Lean, a aprendizagem numa organização tem de ser treinada até fazer parte da rotina. 

Não basta apenas ter o conhecimento teórico, é preciso aplicação prática repetida, uma vez que não 

há melhoria sem disciplina. 



 

21 

 

Figura 5 – Processo de 7 passos sobre resolução de problemas de acordo com o pensamento Lean, adaptado 

de Liker, (2004) 

Para implementar as metodologias ensinadas pelo método Lean, devem ser postas em uso as 

ferramentas criadas pelo Lean, que são descritas na próxima secção.  

 

3.3 Ferramentas Lean  

Enunciam-se de seguida as ferramentas que serão utilizadas para o estudo e a proposta de solução 

mais eficiente para a gestão do armazém do JAC. 

 

3.3.1 Ciclo Plan, Do, Check, Act (PDCA) 

Segundo o Lean Enterprise Institute, este ciclo é baseado no método científico. Começa por propor 

uma mudança num determinado processo, depois implementar a mudança, medir os resultados, e 

finalmente tomar a ação apropriada. É também conhecido como o ciclo de Deming ou Roda Deming 

(Figura 6), nomeado em honra do empreendedor que introduziu o conceito no Japão na década de 

50.  
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Figura 6 - versão comum do ciclo PDCA (esquerda) e versão atualizada e simplificada (direita) baseadas no livro 

“Lean Lexicon: a graphical glossary for Lean Thinkers” ( Marchwinski et al., 2003). 

O ciclo PDCA tem 4 fases: 

1. Plan ou planear: determinar os objetivos para um determinado processo e as mudanças 

necessárias para os atingir; 

2. Do ou fazer: implementar as mudanças; 

3. Check ou avaliar: registar e avaliar os resultados; 

4. Act ou atuar: neste caso é atuar no processo por meio de estandardização e estabilização da 

mudança caso o passo anterior obtenha resultados positivos, caso contrário é necessário 

voltar a realizar o ciclo.  

 

3.3.2 Mapeamento da Cadeia de Valor ou Value Stream Mapping (VSM) 

O Value Stream Mapping consiste na elaboração de um diagrama simples de cada passo da cadeia 

de fluxos de materiais e informação necessários para levar um produto desde o seu pedido à sua 

entrega. Estes mapas podem ser desenhados para diferentes pontos no processo para melhor 

aprofundar as oportunidades de melhoramento. O “mapa do estado corrente” (exemplificado na 

Figura 7) mostra o caminho percorrido por um produto X desde o seu pedido até à sua entrega. 

Funciona como uma “fotografia” do estado corrente do processo. Um “mapa após melhoramento” 

avança com as oportunidades para melhorar um determinado ponto. Estas oportunidades são 

apontadas a partir mapa do estado corrente e visam obter um melhor nível performance nesse ponto 

no futuro. Em alguns casos, poderá ser importante desenhar o mapa do caso ideal, mostrando as 
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oportunidades que seriam possíveis caso fossem implementados todos os métodos lean existentes, 

ou caso estivesses disponíveis as ferramentas certas para cada passo da cadeia. 

 

Figura 7 - exemplo de um Mapeamento de Fluxos de material e informação correntes, retirado de "Lean Lexicon: 
a graphical glossary for LeanThinkers"   (Marchwinski et al., 2003). 

Para melhor entender esta ferramenta, é necessário introduzir um conceito que separa os produtos 

pelos seus tipos de utilidade – famílias de produtos.  

A importância de famílias de produtos, para quem aplica os conhecimentos de Lean, prende-se com a 

sua aplicação nos Value Stream Mappings (VSM’s). Os VSM’s usam as famílias de produtos como 

sujeitos de estudo. As famílias de produtos não são apenas diferentes marcas do mesmo produto, 

mas também os materiais acessórios ou necessários para os produtos serem aplicados. Por exemplo, 

normalmente os berbequins são incluídos na categoria das ferramentas elétricas (as chamadas 
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power tools). Estas ferramentas não só englobam as aparafusadoras, rebarbadoras, martelos 

elétricos, entre outros, como também incluem as brocas, as pontas metálicas, os discos de corte e 

outros acessórios que são necessários para o correto funcionamento das ferramentas. Estes 

acessórios devem ser considerados juntamente com as ferramentas se se pretender realizar um 

estudo rigoroso das mesmas. Em suma, é importante considerar não só o sujeito principal, mas 

também os secundários, ter consciência do todo, garantindo assim o seu bom funcionamento. 

Information Flow 

À semelhança do VSM, criar um fluxo de informação consiste na elaboração gráfica de uma 

ilustração que representa a circulação de informação num determinado sistema, recorrendo a 

mecanismos do tipo Pull. A informação deve ser obtida de forma estandardizada, regular e deve 

responder adequadamente ao pedido em falta. A não obtenção de informação correta pode obrigar a 

uma restruturação do método de obtenção de informação. Idealmente o Information Flow promove a 

transparência da organização entre todos os seus membros. Caso seja identificada uma 

irregularidade a informação circula retroativamente até ao ponto inicial de produção. Esta forma de 

transmissão de informação fornece melhores previsões e facilita o ajuste da capacidade, da 

programação da força de trabalho, dos ajustes das variações sazonais, e da introdução de novos 

modelos. (Liker, 2004). 

 

3.3.3 Kanbans 

O termo significa "sinais" ou "quadro de sinais" em japonês e é utilizado para sinalizar futuras ações 

que deverão ser realizadas no sistema. No caso da reabilitação habitacional em causa, poderia ser 

utilizado pelo mestre-de-obras para requisitar o material necessário para as tarefas do dia seguinte ao 

gestor de obra, que entregaria atempadamente o requisitado. 

Existem seis regras a seguir para o uso eficaz de kanbans: 

1. O solicitador requisita as quantidades exatas necessárias para a atividade especificada no 

kanban. 

2. O fornecedor de materiais disponibiliza as quantidades precisas e na sequência especificada 

pelo kanban.  

3. Nenhum item é movimentado sem kanban. 

4. Todas as peças e materiais têm sempre um kanban em anexo.  

5. Peças com defeito e quantidades incorretas nunca são enviadas ao solicitador.  

6. O número de kanban é reduzido cuidadosamente para diminuir os stocks e revelar 

problemas. 
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3.3.4 Análise de Pareto ou ABC 

A análise de Pareto é um sistema de análise de distribuição que parte da observação da regra 80/20. 

A versão inicial deste sistema foi apontada pelo matemático que lhe deu o nome, Vilfredo Pareto. 

Segundo este, 80% da riqueza pertencia a 20% da sociedade, e este princípio é extrapolável para 

caracterizar os mais diversificados processos naturais e culturais. É possível também aplicá-lo à 

venda de produtos dentro de uma organização, uma vez que apenas 20% dos produtos geram 80% 

das receitas. 

De acordo com Nabais (2009), a análise ABC diz que, “em termos empíricos e em média, 20% dos 

itens utilizados representam 80% do valor total do gasto, pertencente à categoria A; cerca de 30% 

dos itens usados correspondem a 15% do valor do gasto e estão incluídos na categoria B; e 50% dos 

itens usados representam cerca de 5% do valor do gasto, sendo referidos como C. Uma vez que a 

análise é realizada e as categorias determinadas, o argumento é que a atenção deve ser focada nos 

itens da categoria A para maximizar a eficiência da gestão de stocks”. 

 

3.3.5 Os 5 S’s 

Os 5 S´s são cinco termos que começam com a letra S, que são representados numa roda e que 

descrevem as boas práticas de gestão Lean aos níveis mais básicos. Os cinco termos em japonês 

são: 

1. Seiri: separar o que é necessário do que não é e desfazer-se do que não gera valor; 

2. Seiton: rearranjar o que sobrou de forma organizada: “um lugar para tudo e tudo no seu 

lugar”; 

3. Seiso: limpar e lavar; 

4. Seiketsu: a limpeza resultante da aplicação regular dos três primeiros S’s; 

5. Shitsuke: a disciplina para realizar os primeiros 4 S’s. 

A tradução inglesa também tem os seus 5 S’s (Sort, Straighten, Shine, Standardize, and Sustain) mas 

por vezes, na literatura sobre Lean, aparece um sexto S para Safety, ou segurança em português. 

Safety inclui a criação de um ambiente de trabalho seguro. 
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Figura 8 - Ciclo dos 5 S's retirado do livro "Lean Lexicon: a graphical glossary for LeanThinkers"  

(Marchwinski et al., 2003). 

 

 

3.3.6 Heijunka 

Heijunka significa “nivelamento” em português. Heijunka é uma ferramenta que liga, de maneira 

eficiente, as tarefas umas às outras reduzindo os “tempos mortos” entre tarefas, que não geram valor. 

Este nivelamento é ajustado periodicamente de acordo com as mudanças apresentadas com o 

desenrolar das atividades (Liker, 2004). 

Um exemplo aplicado ao contexto da construção civil seria o de reabilitar as divisões 

sequencialmente em vez de reabilitar todas as paredes isoladamente. Desta maneira é possível 

utilizar cada divisão acabada para armazenar material tornando a obra mais espaçosa e facilitando o 

trabalho.  

 

3.3.7 LAMDA  

O ciclo LAMDA (Look, Ask, Model, Discuss, Act) é uma ferramenta básica de aprendizagem do 

desenvolvimento de processos Lean (Lean Enterprise Institute, 2008) que abrange cinco práticas: 

1. Look / Olhe: praticar a observação presencial das atividades; 

2. Ask / Pergunte: fazer perguntas para entender o núcleo da questão. Por exemplo, 

perguntando “porquê” repetidamente para identificar possíveis causas raiz (escuta ativa e “5 

Porquês”); 

3. Model / Modelo: fazer uso da análise de engenharia, simulação ou protótipos para prever o 

desempenho esperado dos processos ou planos utilizados; 
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4. Discuss / Discutir: comunicação e interação entre as equipas envolvidas para debater as 

observações, modelos e hipóteses. Quanto mais incluídas se sentirem as pessoas na 

organização, mais implicadas no projeto se tornam; 

5. Act / Agir: tomar medidas para validar e estabilizar a aprendizagem. 

O objetivo do LAMDA é incentivar a aprendizagem contínua e a compreensão profunda dentro da 

organização. Este tipo de medidas resulta numa maior transparência da gestão de topo para todos os 

níveis, o que resulta num funcionamento síncrono de toda a empresa. 

 

3.3.8 Gráfico de Equilíbrio de Operadores, ou OBC (Operator Balance Chart)  

O OBC é uma ferramenta gráfica que auxilia a criação de fluxo contínuo num processo com várias 

etapas e vários operadores, distribuindo elementos de trabalho pelos operadores em relação ao 

tempo takt (também chamado de diagrama de carregamento do operador ou quadro ayamazumi). Um 

OBC (Figura 9) usa barras verticais para representar a quantidade total de trabalho que cada 

operador deve fazer em comparação com o tempo takt. A barra vertical para cada operador é 

construída empilhando pequenas caixas que representam elementos de trabalho individuais, com a 

altura de cada elemento proporcional à quantidade de tempo necessária. Criar um OBC ajuda na 

tarefa crítica de redistribuir elementos de trabalho entre os operadores. Esta tarefa, para um gestor é 

essencial para minimizar o número de operadores necessários e para fazer com que a quantidade de 

trabalho para cada operador seja quase igual, mas levemente menor que o tempo takt (Lean 

Enterprise Institute, 2008). 

 

Figura 9 - Representação de um exemplo de um Gráfico de Equilíbrio de Operadores, ou OBC, que ilustra a 
separação de tarefas no processamento de um produto por quatro operadores (Lean Enterprise Institute, 

2008). 
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3.3.9 Gestão Visual 

A gestão visual propõe a criação de um esquema visual de organização de todas as ferramentas, 

peças e indicadores do desempenho do sistema de produção, para que sejam visíveis e interpretadas 

holisticamente. Isto torna possível que a totalidade do sistema seja compreendida rapidamente por 

todos os envolvidos (Grosse e Glock 2015). Numa obra, por exemplo, utilizar uma boa gestão visual 

pode facilitar a identificação de cada item a uma pessoa que não conheça os nomes dos objetos. 

 

3.3.10. Quadro de Análise da Produção 

Um quadro - geralmente um quadro branco grande - localizado ao lado de um processo para mostrar 

o desempenho real em comparação com o desempenho planeado. O quadro da Figura 10 mostra o 

desempenho de um processo, de hora em hora, relacionando a produção planeada com a produção 

real. Quando a produção não corresponde ao plano, o problema é registado e as causas raiz são 

procuradas. 

É uma ferramenta mais utilizada quando se inicia a transição para operações Lean, no entanto, é 

importante entender que o quadro de análise da produção é como uma ferramenta de identificação e 

solução de problemas e não, como muitas vezes é interpretado, como uma ferramenta para 

programar a produção. Este instrumento é por vezes chamado de Quadro de Solução de Problemas. 

 

Figura 10 - Exemplo de um quadro de análise da produção, adaptado de (Lean Enterprise Institute, 2003). 
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3.3.11. Estandardização do Trabalho (Standardized Work) 

Estabelecer procedimentos precisos para o trabalho de cada operador, quase como um manual de 

instruções sobre como trabalhar, com base em três elementos: 

- Takt time, que é a taxa na qual as tarefas têm de ser feitas, melhor aplicado em obra do que no 

armazém; 

- A sequência de trabalho a executar para retirar o melhor proveito possível; 

- O inventário necessário em cada tarefa para esta ser realizada sem problemas por falta de material. 

A estandardização do trabalho é um conceito de melhoria contínua através do kaizen, cujos 

benefícios incluem a documentação do processo atual para todos os turnos, reduções na 

variabilidade, aprendizagem rápida de novos operadores (e voluntários para o caso do JAC), 

reduções de lesões e esforços e uma linha de base para atividades de melhoria.  

No conceito de estandardização do trabalho existem ferramentas já desenvolvidas dentro do que é o 

Lean para ajudar este processo de melhoria. Essas ferramentas são: 

1. Folha de capacidade do processo 

É usada para calcular a capacidade de cada máquina em cada conjunto de processos (geralmente 

uma célula de trabalho) para confirmar a capacidade real e identificar e eliminar pontos de 

constrangimento (bottlenecks). Representa fatores como os tempos de ciclo das máquinas, 

configuração de ferramentas e tempos de trabalho manual. É um instrumento importante, mas difícil 

de aplicar fora do contexto de produção, ainda assim deve ser referido por se tratar de uma das 

peças mais importante no trabalho estandardizado. 

Trabalho Estandardizado, ou Standardized Work Combination Table como é referido no livro Lean 2. 

Gráfico de Combinação de Trabalho Estandardizado (Standardized Work Combination Table) A 

Figura 11 mostra a combinação de tempo processamento manual, tempo de deslocamento e tempo 

de operação da máquina para cada operador numa sequência de trabalho. A tabela completa mostra 

as interações entre operadores e máquinas durante os seus processos. Desta maneira, ao obter 

detalhadamente o percurso natural de cada sequência de trabalho, é possível programar melhor o 

seguimento de cada obra, tornando o tempo disponível dos trabalhadores mais eficiente. 
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Figura 11 - Exemplo de Gráfico de Combinação de Lexicon (Lean Enterprise Institute, 2008) 

2. Diagrama de Trabalho Estandardizado  

Este tipo de gráficos, como o da Figura 12, mostra o movimento de um operador e a localização do 

material em relação à máquina e à disposição geral do processo. Este instrumento de gestão visual 

deve ilustrar os três elementos que constituem o trabalho standard: o tempo de takt atual (e o tempo 

de ciclo) para o trabalho, a sequência de trabalhos e a quantidade de stock “normal” nos processos, 

necessário para garantir operações sem interrupções. Gráficos de trabalho estandardizado são 

frequentemente exibidos em estações de trabalho como uma ferramenta de gestão visual e kaizen, 

sendo estes continuamente revistos e atualizados conforme a condição dos locais de trabalho muda.  

Figura 11 – Exemplo, em inglês, de um Diagrama de Trabalho Estandardizado (Standardized Work Chart) 
retirado do livro Lean Lexicon (Lean Enterprise Institute, 2008). 
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3.4 Estratégias de Arrumação e Picking 

A procura de materiais no setor de reabilitação habitacional é imprevisível e requer um alto nível de 

logística e conhecimento da cadeia de fornecimento, para garantir o provisionamento adequado de 

materiais para o local, quando e onde forem necessários (Richards, 2014; Bilau et al., 2015). No caso 

da IPSS Just a Change é importante o inventário pois este muitas vezes representa material doado 

(que não pode ficar armazenado no armazém do doador uma vez doado). Não são apenas materiais 

para construção que fazem parte do habitual inventário dos armazéns do JAC, também existem 

produtos acabados como loiças sanitárias, produtos intermédios que requerem montagem (tubagens 

de água, montagens elétricas, etc.) ou peças extra de máquinas para o uso na reabilitação ou ainda 

matérias-primas como barrotes (madeira), massas de reabilitação e tintas.  

Se a previsão de acordo com os orçamentos fosse precisa seria um bom caminho para reduzir o 

stock (Liker, 2004), no entanto o JAC ainda não possui as ferramentas necessárias para esta 

melhoria. A partir deste trabalho pretende-se desenvolver e incluir na organização as metodologias 

necessárias para a boa gestão dos armazéns e das obras do JAC.  

Quando se fala de armazéns, é também necessário falar sobre o recebimento e envio de materiais a 

partir do armazém, da arrumação dos materiais no transporte/movimentação e nas rotas praticadas 

pelo mesmo de forma a tornar os processos de transporte e arrumação o mais eficientes possível (Gu 

et al. 2006). 

Existem muitos assuntos que necessitam de atenção no que toca à gestão de armazéns. Richards 

(2014) sugeriu que as seguintes áreas eram mais ineficientes: 

– Controlo de inventário (53%). 

– Picking (47%); 

– Armazenamento e reabastecimento (45%); 

Estratégias de Recolha (Picking) 

O problema de recolha é tratado como um caso sequencial de programação linear, tal como o 

“problema do vendedor ambulante” (“travelling salesman problem” - TSP) (Theys et al. 2009). Neste 

projeto serão exploradas as opções de acordo com os três tópicos acima referidos – Controlo de 

inventário; Picking; Armazenamento e reabastecimento. 

Para o controlo de inventário há dois tipos de estratégias simples de implementar: 
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Armazenamento Aleatório – itens que entrem para o armazém são guardados sem qualquer 

tratamento. É preferencial quando existem condições de alta rotatividade de materiais e em armazéns 

onde se pretende ter uma elevada taxa de utilização espacial (Grosse et al. 2015). 

Armazenamento Dedicado – em contraste com o anterior, é designado um local específico para 

cada material de acordo com as características do mesmo como a procura, o peso, forma ou mesmo 

número de série (Frazelle, 2002; Glock e Grosse, 2012; Grosse e Glock 2015). 

Segundo a literatura, há vários tipos de recolha possíveis: 

Recolha sequencial – onde é apenas recolhido um pedido de cada vez seguindo sempre o mesmo 

trajeto. É bastante utilizada devido à sua fácil implementação, mas tem o senão de ser mais lenta que 

outros sistemas de recolha por ser processado apenas um pedido de cada vez (Ho e Lin. 2017). 

Apesar de ser mais lenta, tem a grande vantagem de manter a arrumação de cada ordem. Desta 

forma é mais prática a entrega de materiais, devido à arrumação por pedido dentro do transporte de 

entrega. Mais utilizado em espaços em que se torna conveniente que o selecionador dos materiais 

veja todos os materiais disponíveis, tal como se vê em lojas como o IKEA, onde se segue uma linha 

de produtos com uma entrada e uma saída, percorrendo todos as zonas desde a entrada à saída. 

Este tipo de recolha apenas é funcional caso haja um sistema interno ao armazém, uma base de 

dados, que consiga indicar onde está cada material e apontar ao operador onde encontra o objeto 

procurado. 

Recolha por zona – usa-se onde existem várias zonas independentes e é possível transitar entre 

zonas sem ter de seguir o mesmo caminho (Ho et al. 2017). Neste caso é mais fácil fazer uma divisão 

clara dos materiais, mas surgem problemas como o dimensionamento dos corredores, a falta de 

espaço gerada por corredor e a geral confusão quando se recolhem os materiais. Este processo é o 

mais utilizado nos supermercados, onde é possível mudar de zona sem ter de percorrer o mesmo 

caminho que se fez para chegar a um certo ponto.  

No caso de recolha por zona, é de notar que não faz sentido que os materiais sejam dispostos de 

maneira aleatória, caso contrário seria preciso fazer uma rota completa pelo armazém 

independentemente de estar dividida por zonas ou não.  

Existem vários tipos de layouts para sistemas de picking, o mais utilizado é corredor-multi-paralelo 

convencional (usado em supermercados) mas outros como fishbone (espinhado), flying-V ou em 

forma de U (Glock e Grosse, 2012). Neste estudo não será abordado qualquer tipo de automação 

pois os seus custos iniciais e de manutenção estão acima das capacidades do JAC. 

Para que um sistema seja eficiente é necessário ter em conta vários aspetos referentes aos produtos 

(Richards, 2014), espaços de armazenamento, localização do armazém e a forma como os artigos 

chegam ao armazém, ou seja: 
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- Tamanho, peso e altura dos produtos; 

- Resultados de uma análise ABC quanto à taxa de utilização dos produtos, em que os mais utilizados 

devem ficar mais perto da área da porta de saída para reduzir os tempos de deslocação; 

- As famílias de produtos; 

- A quantidade média que deve existir de cada produto para garantir o progresso das obras; 

- Capacidade de peso das estantes. 

- A tipologia do armazém e a área circundante do mesmo. 

Com vários tópicos de preocupação surgem vários métodos para lidar com cada um deles, eis alguns 

métodos de armazenamento: 

Estantes móveis – Existe a possibilidade de criar estantes móveis e utilizando esta opção seria 

necessário apenas um corredor, o corredor que aparece quando separadas as estantes (Richards, 

2014). É uma boa opção mas muito dispendiosa. A mobilidade oferecida por estas estantes que se 

deslocam por meio de força humana aplicada num volante ou eletricamente. É o que oferece a 

libertação de espaço, mas também o que torna dispendioso, monetariamente e em termos de tempo 

de recolha de materiais (picking) que abrandaria.  

Empilhamento de blocos - Em circunstâncias em que a altura do depósito é razoavelmente baixa, 

onde os produtos e as embalagens são robustos e os orçamentos são reduzidos, este tipo de 

armazenamento é o mais comum para guardar grandes quantidades de produtos ou SKU’s (Stock 

Keeping Units) únicos. As mercadorias são embaladas em unidades de carga e empilhadas no piso 

até a altura máxima segura, que é condicionada pelo peso e estabilidade da pilha. Este método 

também é usado quando não é possível o uso de paletes dentro do armazém, como é o caso do JAC 

onde as paletes não passam pela porta de entrada e também é um método mais comum para 

produtos como mobiliário, frigoríficos, máquinas de lavar, e outros conjuntos que são robustos e 

capazes de suportar peso por cima. Embora este processo seja menos dispendioso, nem sempre é 

possível pois nem todos os materiais de construção são robustos ou regulares a ponto de ser 

possível o empilhamento. Há várias desvantagens associadas ao empilhamento de blocos tais como: 

- Acesso – se for necessário remover algo que está em baixo da pilha então será necessário retirar 

tudo o que está em cima. 

- Sistema de rotação de stock – é necessário um sistema de armazenamento do tipo LIFO (Last In, 

First Out); 
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- Danos – o que estiver na parte inferior pode ser esmagado pelo peso do que está em acima. É 

preciso ter cuidado com o número de cargas unitárias empilhadas umas sobre as outras; 

- Utilização do espaço – movimentar pilhas de material é uma tarefa complicada de executar, 

especialmente sem a ajuda de um porta-paletes. Ainda mais, para um espaço com alguma altura, o 

empilhamento torna-se em algo instável e inseguro (Richards, 2014). 

Estantes de profundidade dupla – as estantes são agrupadas duas a duas, eliminando assim um 

corredor. É preciso ter em consideração a largura de cada estante, para que esta não exceda o 

comprimento de um braço para ser possível chegar aos produtos que estiverem mais longe (referente 

ao corredor). Velocidade de acesso é mais lenta. É importante referir que neste tipo de 

armazenamento os produtos mantêm as suas posições de arrumação e que se aplica LIFO. Ao 

reduzir o número de corredores de acesso e ao usar o espaço economizado para acomodar estantes 

adicionais, uma configuração de profundidade dupla fornece um sistema de armazenamento 

altamente eficiente em termos de espaço (Richards, 2014). 

Finalmente, o gestor de um armazém tem de ter em conta que os produtos devem ser reunidos perto 

de outros com utilidades semelhantes ou que sejam necessários para a sua utilização. Por exemplo, 

extensores de rolos (de pintura) devem estar perto dos rolos visto que muitas vezes um necessita do 

outro ou parafusos de ½ polegada, devem ser armazenados próximos das porcas de ½ polegada e 

não juntar todos os parafusos numa zona e as porcas noutra (Richards, 2014). 

 

3.5 Ergonomia em Armazéns  

O estudo sobre a ergonomia no processo de picking é um assunto que ainda não tem grande peso na 

literatura (Grosse e Glock 2015; Battini et al. 2016). 

Segundo Grosse e Glock (2015) existem quatro problemas de planeamento em armazéns onde um 

operador é que recolhe os materiais requisitados, estes são: o layout do armazém, o limite de 

capacidade de cada recolha (conhecido como order batching), as rotas utilizadas e as políticas de 

armazenamento. O menos conhecido dos quatro é o order batching e consiste em separar ou 

consolidar ordens de recolha de acordo com a capacidade para as transportar de maneira segura. É 

um tópico menos usual dado que a maior parte da literatura trata de armazéns de grande volume, que 

utilizam maquinaria pesada e o peso muitas vezes não é um problema, mas sim o manuseamento 

dos materiais, mas neste caso do JAC torna-se essencial visto que todo o processo de picking é feito 

por um operador humano. 

Grosse et al. (2015) discute ainda a importância da aprendizagem nos processos de picking, diz que 

é determinante para reduzir o tempo, trabalho e erro neste. Nesta linha de pensamento surge a 

oportunidade, visto ser um armazém ainda por construir, de tornar todo o armazém o mais intuitivo 
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possível. Ao ser intuitiva a aprendizagem é rápida e de forma fácil para novos membros captarem as 

informações necessárias e para a boa conduta de gestão do novo armazém. 

Na literatura foi observado também que os autores Battini et al. (2016) referem que é importante a 

altura dos objetos para melhorar a posição do operador do armazém (warehouse operators) mas 

aplicam medidas diferentes. É sabido que nos supermercados os produtos que estão ao nível dos 

olhos são os mais vendidos (para adultos, para crianças a estratégia de marketing seria estarem ao 

nível dos olhos de uma criança e também perto do local de pagamento), em termos de ergonomia os 

produtos que são mais requisitados devem estar à altura dos ombros. Ainda sobre a altura dos 

produtos, em Battini et al. (2016) é dito que os materiais mais pesados devem estar ao nível do chão 

– afirmação de que discordo no que toca a produtos pesados com alta rotação, mas concordo quando 

não é possível armazenar em altura devido à falta de estruturas capazes de suportar o peso dos 

materiais.  

  

3.6 Conclusões do Capítulo 

As ferramentas utilizadas nos processos Lean remetem para a facilidade de implementação e 

manutenção de boas práticas e para a utilização de “bom senso” nos locais de trabalho. São 

ferramentas intuitivas que, por serem fáceis de entender, se tornaram tão poderosas. A sua 

implementação é aplicável em qualquer organização e em qualquer setor, industrial ou de qualquer 

outra natureza. 

Os objetivos do Lean são melhorar a qualidade, reduzir os custos e diminuir os tempos de resposta 

por meio de erradicação dos desperdícios existentes na cadeia de valor. Segundo o Lean, após 

serem encontradas soluções adequadas para a otimização dos sistemas, estas devem ser 

estandardizadas e mantidas. 
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4. Dados e planeamento 

Neste capítulo é feita uma análise preliminar às atividades do armazém do JAC e identificam-se as 

oportunidades de melhoria. Será gerado, de acordo com a análise, um planeamento de melhoria para 

futura implementação. Desta forma, na secção 4.1, explica-se como é executada a recolha de dados, 

de seguida na secção 4.2 apresentam-se os Key Performance Indicators (KPI’s) do trabalho em curso 

e os seus modos de cálculo. Nesta mesma secção são também analisados os dados recolhidos 

durante a vistoria realizada ao armazém e durante as reuniões com a equipa do JAC. Após a secção 

4.2 são propostas as atividades de melhoria a implementar. Este capítulo termina na secção 4.4 com 

um breve resumo do que foi abordado. 

 

4.1 Recolha de dados 

Em primeiro lugar procedeu-se à observação do estado atual do armazém com o objetivo de fazer um 

levantamento das oportunidades de melhoria. Para tal, criou-se uma tabela de picking e de reposição, 

preenchida pelos utilizadores do armazém, para recolher dados importantes para o presente trabalho. 

O Just A Change não recolhia dados detalhados sobre o armazém, nomeadamente, o tempo das 

recolhas e reposições de material, não existindo por isso um histórico destes dados. Realizou-se 

também um gemba walk (passeio pelo terreno onde são aferidas as atividades que geram valor e os 

desperdícios existentes) com membros do JAC para identificar os desperdícios no terreno. Durante o 

gemba walk foi testado um picking para determinar os desperdícios existentes dentro deste processo 

essencial para o funcionamento do armazém. 

A tabela de picking e de reposição foi criado para os operadores registarem, em cada ida ao 

armazém, o número de itens a levar ou repor, o número de itens que não foram encontrados, o 

número de itens que não foi possível de repor no local certo e o tempo de picking ou reposição. 

Assim, foi possível recolher os dados necessários para calcular os tempos despendidos em 

manuseamento de materiais e equipamentos, identificar os itens ou áreas que necessitam de 

melhorias operacionais, verificando as otimizações com cada nova mudança implementada no 

armazém. 

Os dados recolhidos com a tabela de picking e reposição foram semanalmente carregados num 

ficheiro de Excel. Um exemplo deste ficheiro pode ser consultado na Tabela 4. Os dados referentes 

ao picking e à reposição durante o intervalo de tempo de 1 de Julho a 31 de Agosto podem ser 

consultados nos Anexos 2 e 3.  

Para medir a performance do armazém são ainda registadas as áreas de ocupação do armazém que 

– área livre, onde ainda é possível utilizar este espaço para criar estruturas ou arrumação por 

empilhamento; área de arrumação por empilhamento, onde os itens são arrumados no chão ou 
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empilhados por blocos de itens do mesmo tipo; área e volume de estanteria, que contabiliza as áreas 

e volumes totais ocupadas por estantes; área de passagem, que contabiliza a área total de 

corredores utilizados para a movimentação de materiais. 

Os dados recolhidos sobre as áreas e volumes em armazém foram recolhidos semanalmente, com 

um levantamento geral realizado todas a segundas-feiras como é possível de verificar na Tabela 5. 

Tabela 4 – exemplo de dados retirados do Excel que contém os dados sobre picking e reposições fornecidos 
pelos utilizadores do armazém. 

Picking Reposição 

# Data 
Nº de 
itens 

Tempo 
usado 

Itens não 
encontrados 

# Data 
Nº de 
itens 

Tempo 
usado 

Itens não 
repostos 

1 02/07/2019 290 97 14 1 06/07/2019 273 35 73 

2 04/07/2019 227 78 8 2 13/07/2019 324 45 36 

3 09/07/2019 159 87 6 3 15/07/2019 244 30 17 

4 11/07/2019 20 15 0 4 20/07/2019 184 23 6 

5 16/07/2019 465 183 20 5 22/07/2019 87 10 2 

6 18/07/2019 65 25 3 6 27/07/2019 443 70 14 

7 23/07/2019 234 112 8 7 29/07/2019 83 15 2 

8 23/07/2019 117 45 4 8 03/08/2019 222 45 6 

9 30/07/2019 364 100 11 9 05/08/2019 128 30 2 

10 06/08/2019 246 60 4 10 10/08/2019 332 75 5 

11 08/08/2019 195 45 3 11 12/08/2019 219 53 3 

 

Tabela 5 – tabela dos levantamentos métricos do armazém, retirados semanalmente e expressos em m2 no caso 
de Área de corredores (Ac), Área de estanteria (Ae), Área de empilhamento (Ap), Área ocupada e expressas 
em m3 no caso de Volume de corredores (Vc), Volume de estanteria (Ve), Volume de empilhamento (Vp) e 

Volume ocupado.  

Data Ac Ae Ap 
Área 
ocupada Data Vc Ve Vp 

Volume 
ocupado 

01/07/2019 14,80 0,00 52,25 67,05 01/07/2019 51,80 0,00 78,40 130,20 

08/07/2019 16,20 0,00 50,85 67,05 08/07/2019 56,70 0,00 78,00 135,10 

15/07/2019 19,40 0,00 47,65 67,05 15/07/2019 63,00 0,00 78,50 141,40 

22/07/2019 22,30 0,00 30,80 53,10 22/07/2019 78,05 0,00 50,70 128,75 

29/07/2019 22,30 3,84 28,67 54,81 29/07/2019 78,05 11,52 43,58 133,15 

05/08/2019 23,25 7,20 22,97 53,42 05/08/2019 81,38 21,60 38,97 141,95 

12/08/2019 24,75 10,44 16,67 51,86 12/08/2019 86,63 31,01 31,20 148,84 

19/08/2019 26,20 12,40 14,76 53,36 19/08/2019 91,70 35,52 22,14 149,36 

26/08/2019 27,30 12,40 12,42 52,12 26/08/2019 95,55 35,52 20,38 151,45 

Estes dados serviram para descrever o desempenho e desenvolvimento do armazém a cada fase da 

implementação das medidas posteriormente realizadas no capítulo 5. 
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Durante o gemba walk foram identificados cinco dos sete tipos de desperdícios caracterizados na 

Revisão Bibliográfica:  

Desperdício de movimento e transporte 

Falta de espaço e má ergonomia, que leva os utilizadores do armazém a fazer movimentos e 

transportes excessivos, ao deslocar materiais que escondem os itens que são requisitados pelo 

picking. Os consumíveis com maior rotatividade encontram-se longe do ponto de saída por má gestão 

de espaço. 

Falta de normalização do processo de reposição, que leva os operadores a realizarem movimentos 

em excesso e a criarem uma descentralização de materiais iguais ou da mesma família. 

Desperdício de tempo em espera 

Tempo a procurar dos locais dos itens na lista de picking ou na de reposição que não são 

encontrados facilmente; tempo em espera para fazer pedidos de ajuda ao gestor. 

Desperdício de defeitos 

Materiais que não estão em condições por terem sido mal armazenados ou simplesmente por 

estarem danificados (ou fora de prazo quando se tratam de consumíveis). 

Desperdício de inventário 

Excesso de materiais que não acrescentam valor ao armazém, tais como móveis incompletos ou 

produtos que não fazem parte da atividade do JAC (como é o caso de produtos alimentares). 

Desperdício de processamento 

Falta de ferramentas necessárias para contabilizar o itens no armazém gera muita desorganização 

para a recolha e reposição dos materiais. 

Desperdício de retrabalho 

Material que não foi bem limpo e que não pode ser armazenado nessas condições e que por isso 

necessita de uma nova limpeza (quando já teria sido limpo fora do armazém). 

Depois de recolhidos os dados de dois meses com a tabela de picking e de reposição, de terem sido 

guardadas as medidas das várias alterações ao armazém e identificados os desperdícios em casa 

fase, estes devem ser examinados. Por isso, na secção seguinte serão apresentados os Key  
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4.2 Indicadores de Performance 

Nesta secção serão abordados os Key Perfomance Indicators (KPI’s) seleccionado para avaliar o 

desempenho dos resultados obtidos. Também serão analisados os dados recolhidos e os 

desperdícios identificados. Esta análise foi feita em conjunto com a equipa envolvida no gemba walk.  

Os KPI’s selecionados para avaliar e acompanhar a evolução da melhoria da eficiência do armazém e 

dos seus processos internos foram divididos em dois grupos - métricos e temporais - dado serem os 

indicadores escolhidos pelo grupo do JAC e por serem os tópicos de urgência para a IPSS. Na 

presente Dissertação é avaliada a taxa de utilização do espaço, tanto em termos de área como em 

volume, e também é avaliado o tempo despendido em armazém. Para as medidas métricas foi 

possível fazer medições precisas no que diz respeito às estruturas criadas dentro do armazém, 

porém em termos de itens que compõem o armazém não foi possível fazer uma análise completa das 

medidas destes, utilizando uma aproximação para alguns. As fórmulas de cálculo foram definidas em 

conjunto com o Just A Change. 

Volume ocupado (Vo) = 

(1) 

Este indicador contabiliza por percentagem quantidade de espaço que é fixa no armazém, 

contabilizando o espaço vertical dos corredores como locais ocupados por serem necessários para o 

manuseamento de todos os itens em armazém. 

Área ocupada (Ao) = 

  (2) 

Tal como na equação 1 este indicador é composto pelo somatório da área de estanteria, a área afeta 

a espaços de passagem e a área alocada à arrumação por empilhamento. Tem como objetivo dizer 

quanto espaço está ocupado e quanto ainda existe de útil para implementar novas medidas que 

venham a ser precisas nas próximas etapas na criação do armazém. 

O cálculo das equações anteriores necessita dos somatórios dos vários volumes e áreas de três 

diferentes tipos de espaços – espaços de Passagem ou Corredores (c), espaços de Estanteria (e) e 

espaços de arrumação por empilhamento (p). Destes três tipos de espaços surgem as variáveis de 

área Ac, Ae e Ap, que são expressas em m2 e, também as homologas variáveis de volume que são 

Vc, Ve e Vp que são expressas em m3. 
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Para efeitos de implementações futuras é também contabilizado o fator de espaço livre em termos de 

área por utilizar, que será representado por AL e que é calculado utilizando a equação 2: 

 (3) 

Os KPI’s escolhidos para analisar as atividades operacionais do armazém foram os tempos de 

picking e os tempos de reposição por item, Tp e Tr respetivamente, expresso em segundos, a taxa de 

insucesso do picking (P) e a taxa de insucesso da reposição (R) com as seguintes fórmulas: 

      (4) 

Indicador que demonstra o tempo necessário para encontrar um item e de o recolher para 

posteriormente o levar para a obra. 

 (5) 

Indicador de performance que divide o tempo despendido em armazém para repor todos os itens nos 

seus respetivos locais, pelo número de itens na lista de materiais que chegaram ao armazém nessa 

ida. 

   (%)        (6) 

Esta taxa serve para demonstrar a falta de eficiência do armazém em termos de recolhas de 

materiais, é feita dividindo o total de itens não recolhidos pelo número de itens a recolher. 

   (%)         (7) 

Esta taxa serve para demonstrar a falta de eficiência do armazém em termos de reposição de 

materiais, é feita dividindo o total de itens não repostos pelo número de itens a repor. 

Neste caso de estudo os dados são reais, recolhidos pelos utilizadores do armazém e estão sujeitos 

a erros operacionais. A presente amostra é bastante reduzida pois corresponde a apenas dois 

meses. No entanto não foi possível alargar o período, dado que o Just A Change deu um curto prazo 

para apresentar uma proposta e para implementar essa mesma proposta. 

Devido à urgência de tornar operacional o armazém e dada a desorganização inicial, não foi feita uma 

recolha de dados para avaliar a condição inicial do armazém. Deste modo, os dados foram recolhidos 

desde o início da implementação das mudanças propostas. 
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4.2.1 Análise do espaço 

Durante o gemba walk verificou-se que não existia qualquer tipo de organização do material, que não 

era possível aceder a todas as partes do armazém devido à falta de corredores de passagem e a falta 

de estruturas para organizar o material existente.  

 

4.2.2 Análise ao inventário  

Depois de feito um mapeamento simplificado da cadeia de valor (Figura 13), relacionando o armazém 

e a estrutura do JAC, observou-se a ausência de uma base de dados para contabilizar todos os 

materiais e equipamentos existentes em armazém – um inventário. Sem um inventário não era 

possível saber ao certo quais eram os itens armazenados e, por consequência, quando era feito o 

picking por vezes não eram encontrados os itens requisitados, não sabendo se era por estarem em 

falta no armazém ou se por simplesmente não ser possível encontrar em armazém (apesar de mais 

tarde se verificar que existia). 

 

Figura 12 – VSM simplificado das operações de rotina envolvendo o armazém. 

Com a falta de uma base de dados, o JAC incorria também numa constante escassez ou excesso de 

materiais por não saber se estes estavam ou não em armazém, prejudicando as obras e o armazém 

por falta ou excesso de material.  
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Durante o gemba walk foi de notar também que alguns dos materiais e equipamentos estavam em 

más condições – quebras ou consumíveis fora do prazo – que consumiam espaço e não 

acrescentavam valor ao armazém do JAC. 

4.2.3 Análise às operações do armazém 

Por falta de espaço e devido a não existir uma base de dados, o picking das listas de materiais não 

era realizado de forma eficiente ou funcional. O tempo despendido no armazém à procura de itens 

das listas de materiais requisitados era muito inconstante, dependendo sempre do conhecimento a 

priori do utilizador sobre o estado do armazém. 

 

4.3 Proposta de melhorias 

Nesta secção serão debatidas as opções de melhoria a seguir para reduzir os desperdícios 

identificados nesta última fase, que foi a de planeamento. Estas propostas de melhorias foram 

concebidas, com o apoio e acompanhamento da equipa que esteve envolvida desde o início neste 

trabalho, utilizando o método de brainstorming, de acordo com os princípios fundamentais de gestão 

de armazéns e da metodologia Lean, utilizando as ferramentas apresentados no subcapítulo 3.3 da 

Revisão da Literatura.  

Com base nas análises realizadas, surgiram as medidas de melhoria, com as seguintes ferramentas 

e metodologias: 

 

Tabela 6 – Medidas e ferramentas para a resolução dos problemas observados durante as visitas ao armazém. 

 

Medidas Ferramentas 

1.     Criação de uma estrutura de família de produtos; 
Brainstorming, Gráfico de Combinação de 

Trabalho Estandardizado 

2.     Separação primária dos materiais e equipamentos por 
família; 

PDCA, 5 S's 

3.     Análise ABC 

Análise ABC, LAMDA 
3.1.   Análise ABC à rotatividade; 

3.2.   Análise ABC à dimensão; 

3.3.   Análise ABC ao preço; 

4.     Definição do método de arrumação e picking; LAMDA, Estratégias de Arrumação e Picking  

5.     Criação de Layouts; 
VSM, PDCA, Ergonomia e Estratégias de 

Arrumação e Picking 

6.     Implementação do Layout; 
Heijunka, PDCA, Gestão Visual, Ergonomia e 

Estratégias de Arrumação e Picking 

7.     Triagem dos materiais e equipamentos; 5 S's 

8.     Inventariação; LAMDA  
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1.Criação de uma estrutura de família de produtos  

Esta medida inicial visa a criação de famílias de materiais e equipamentos de forma a conseguir 

separar os materiais e criar uma base de dados. Para determinar as famílias de materiais foi proposto 

realizar um brainstorming com a equipa do JAC com o objetivo de fazer uma programação completa 

de uma obra, usando o gráfico de combinação de trabalho estandardizado, para criar um padrão na 

utilização dos vários materiais e equipamentos.  

Com as famílias definidas será possível criar uma divisão clara dos artigos em armazém e, desta 

maneira, tornava-se possível a criação de corredores de passagem. Com corredores instaurados, a 

mobilidade dentro do armazém aumenta. Ao implementar a estrutura de famílias, o picking e a 

reposição serão facilitados, reduzindo os tempos de espera à procura das localizações dos materiais 

ou equipamentos e aumentando a taxa de sucesso de reposição/picking. 

2. Separação primária dos materiais e equipamentos por família 

Com a implementação das famílias, propõe-se seguidamente a separação de todo o material em 

armazém usando os 5 S’s, em especial o Seiri para separar os consumíveis danificados ou fora de 

prazo e os equipamentos estragados. Será também usado a ferramenta PDCA para criar as zonas 

adjudicadas às famílias criadas dentro do armazém. 

3. Análise ABC 

Esta análise ABC será utilizada para definir os itens de maior valor para o JAC. A utilização de 

LAMDA servirá para modelar as prioridades do JAC, aplicando esse modelo aos artigos em armazém 

e aos artigos que possam vir a dar entrada no armazém. 

4. Definição do método de arrumação e picking 

Com esta medida propõe-se delinear um plano de arrumação para o armazém, analisando as 

possíveis rotas e formas de armazenamento/picking que sejam as mais adequadas para as 

necessidades do JAC. Para alinhar as necessidades operacionais do armazém com as necessidades 

da estrutura do JAC, foi recomendada uma reunião de brainstorming, utilizando LAMDA, de forma a 

implementar regras básicas para a criação dos layouts possíveis. 

5. Criação de Layouts 

Nesta etapa serão propostas vários layouts que visem alcançar as necessidades do JAC. Para este 

processo serão utilizados os conhecimentos da Revisão da Literatura referentes à ergonomia e às 

estratégias de arrumação e picking.  
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Após criados os layouts é também utilizado o PDCA para criar um plano de implementação de um 

desses layouts de forma a rentabilizar o trabalho.  

6. Implementação do Layout 

Durante a implementação do layout escolhido serão criadas as estruturas onde estarão inseridas as 

famílias de materiais. Para esta fase é necessário ter em atenção a ergonomia no transporte de 

materiais e também a gestão visual – criar um padrão de arrumação que seja visivelmente intuitivo e 

fácil de usar – de forma a facilitar o reconhecimento das famílias de materiais e equipamentos. 

PDCA e Heijunka serão usados na medida que é necessário criar um plano que rentabilize a mão-de-

obra e que crie uma sequência eficiente de trabalho para não gerar desperdícios de transporte, 

movimento ou retrabalho.  

7. Triagem dos materiais e equipamentos  

Enquanto estiver a ser realizada a medida 6, propõem-se que seja também realizada a triagem dos 

materiais e equipamentos seguindo os 5 S’s, ou seja, à medida que as estruturas do layout escolhido 

são erguidas sugere-se que se abasteçam estas estruturas e que seja decidido, com cada item a 

inserir, se deve ou não ficar em armazém – a razão para esta etapa deve-se ao gemba walk realizado 

com a equipa do JAC, onde se notou a existência de equipamentos que apesar de estarem em bom 

estado, não seriam utilizados por não serem materiais de uso corrente ou por existirem em poucas 

quantidades (como é o caso de quinquilharia: são necessário vários m2 do mesmo tipo de azulejo 

para ser possível aplicar em obra). 

8. Inventariação 

Propõem-se que a inventariação seja feita no final para evitar um excesso de materiais dentro da 

base de dados que seriam removidos com cada triagem no processo de implementação das medidas 

de melhoria.  

Com um inventário estabelecido deixaria de ser necessário ir presencialmente ao armazém para 

saber se os artigos procurados estão em stock, reduzindo os recursos gastos pelo JAC e reduzindo o 

tempo desde a colocação dos pedidos das obras à chegada dos mesmos. 

 

4.4 Conclusões do Capítulo  

Neste capítulo foi descrita a Fase de Planeamento do trabalho de melhoria da eficiência operacional 

do JAC, sendo caracterizadas a 3ª e 4ª fases da Metodologia expressa na secção 1.3: Recolha de 

dados e identificação de problemas, e Aplicação das metodologias Lean ao caso de estudo e 

propostas de solução. 
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Em primeiro lugar foi descrito o processo de recolha de dados e de identificação de desperdícios. Os 

dados e os desperdícios foram identificados durante o gemba walk realizado com a equipa. 

Depois foram descritos os indicadores de performance (KPI’s) que irão monitorizar o avanço deste 

projeto, enquanto são implementadas as várias medidas definidas em conjunto com o Just A Change.  

Por último, foram propostas várias medidas de melhoria para reduzir as perdas e os desperdícios 

identificados. Do que foi observado e analisado, concluiu-se que o JAC necessita de uma estrutura 

tanto física como informática para tornar o processo de recolha de pedidos eficiente.  

Com esta dissertação pretende-se criar de raiz um armazém eficiente para o JAC estruturado em 8 

etapas.  

1ª Etapa: criação de uma estrutura de famílias de produto, de forma a criar uma base de separação 

dos itens em armazém.  

2ª Etapa: é feita a primeira separação do que está em bom estado e do que não merece estar em 

armazém por falta de condições.  

3ª Etapa: é realizada uma análise para definir os materiais e equipamentos de maior valor 

(importância) para o JAC, de forma a poder criar layouts que se adequem às necessidades do JAC. 

 4ª Etapa: é estabelecido o método de arrumação e picking que será implementado no armazém, com 

as regras base definidas pelos passos anteriores. 

5ª Etapa: iniciar-se a criação de layouts que respeitem as necessidades previamente discutidas com 

o JAC.  

6ª Etapa: implementação do layout escolhido,  o que irá requerer planeamento para não incorrer em 

desperdícios relacionados com espaço e mão-de-obra.  

7ª e 8ª Etapas: são, respetivamente, a triagem final dos materiais e equipamentos e a sua 

inventariação. 

Todas as propostas de melhoria pretendem facilitar a implementação dos principais princípios do 

Lean e, estando todas as condições reunidas, é possível executar a fase de implementação das 

propostas de solução e futuramente proceder à validação e avaliação das soluções e análise dos 

resultados obtidos, que correspondem à sexta e sétima fase, respetivamente, da Metodologia 

definidas na secção 1.3.  
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5. Implementação das propostas de solução 

Neste capítulo será discutida a Fase de Implementação das medidas de melhoria propostas, que 

corresponde à quinta fase da Metodologia da secção 1.3. Na secção apresenta-se uma introdução à 

Fase de Implementação das medidas de solução. Na secção 5.2 aborda-se a criação de uma 

estrutura de família de produtos, necessária para o sucesso do trabalho, que é feita com a descrição 

das atividades do JAC utilizando um Gráfico de Combinação de Trabalho Estandardizado durante 

uma reunião de Brainstorming com a equipa do JAC. Posteriormente, na secção 5.3, descreve-se a 

medida de melhoria que tem como objetivo reduzir o tempo de movimentação em armazém, a 

separação primária dos materiais e equipamentos. Para tal foram aplicadas duas ferramentas Lean, o 

PDCA e os 5 S’s. Na secção 5.4 explica-se a implementação de análises ABC que visam criar regras 

para a criação de layouts. A secção 5.5 descreve e define as regras de picking e arrumação do 

armazém, de acordo com a secção 3.4 indo ao encontro das necessidades do JAC utilizando o 

LAMDA para modelar e discutir as possíveis opções de gestão do armazém. Na secção 5.6 são 

apresentados os layouts criados utilizando as secções 5.4 e 5.5 como base para criar o modelo de 

armazém que melhor se adequa à estrutura do JAC. Na secção 5.7 é iniciada a implementação do 

layout escolhido em conjunto com o JAC, utilizando princípios da ergonomia e gestão visual para 

definir as medidas a implementar na nova estanteria. Na secção 5.8 é feita uma triagem onde é 

debatido, juntamente com a equipa do JAC se os itens a serem inseridos nas estantes devem ou não 

permanecer no armazém. A secção 5.9 inicia, utilizando o ficheiro de Excel com a estrutura de família 

de produto, a inventariação de todos os materiais que permaneceram em armazém e, finalmente, na 

secção seguinte é feito um resumo do capítulo e as conclusões retiradas deste. 

5.1 Passos e ferramentas para a implementação das propostas 

A implementação desenvolve-se por quatro etapas e é executada segundo a sequência descrita na 

Figura 14. 

Figura 13 – Sequência de implementação das medidas de melhoria referidas na secção 4.3. 
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Primeiro iniciou-se a criação de uma estrutura de famílias de produtos. Esta inicia-se com um 

brainstorming para a criação do Gráfico de Combinação de Trabalho Estandardizado para reproduzir 

as atividades inerentes a cada fase da reabilitação de uma casa ou instituição, de forma a criar uma 

família para cada fase. Depois de criadas as separações das várias famílias implementou-se 

fisicamente a separação aos itens do armazém começando pela utilização do PDCA para criar um 

plano de implementação, em que a cada passo desta separação foram implementados os 5 S’s com 

o intuito de remover materiais e equipamentos desnecessários do armazém – reduzindo a o espaço 

ocupado e agilizando a movimentação dentro do armazém, com a criação de áreas de passagem. 

Seguidamente foram analisadas as perspetivas que mais importam ao JAC – a Rotatividade, a 

Dimensão e o Custo ou Preço dos artigos em armazém. Esta análise, em especial a análise à 

Rotatividade é muito importante para perceber quais os materiais que têm mais entrada e saída do 

armazém, ou seja, maior taxa de requisição pelas obras do JAC. Para esta análise foi usado o 

método ABC como base e o LAMDA para reunir com a equipa do JAC e entender as necessidades 

das operações de toda a estrutura operacional. Posteriormente é definido o método de picking e de 

reposição de materiais e equipamentos, necessário para definir o layout que melhor se adequa aos 

parâmetros definidos pelas análises ABC e também para reduzir os desperdícios de transporte e 

movimentação dentro do armazém que, de maneira indireta, respeitam a ergonomia no trabalho como 

é referido na secção 3.5. Concluída a criação do método, são criados os possíveis layouts de onde irá 

ser implementado apenas um, recorrendo a diagramas de esparguete e a VSM’s para simular as 

movimentações e transportes dentro do armazém. Escolhido o layout que é ótimo para o armazém, 

começa-se a implementação deste. Para não fazer trabalho desnecessário é feito um plano utilizando 

PDCA’s para cada estrutura e família de produtos, juntamente com Heijunka para ligar cada tarefa 

sem que haja desperdícios com tempos de espera ou retrabalho. Também na parte de 

implementação do layout escolhido foi importante usar os dados sobre ergonomia e gestão visual do 

trabalho, para tomar decisões quanto às novas posições das famílias de produto, que tanto 

necessitavam de estar em locais apropriados para os seus pesos e dimensões, como de ser 

visualmente intuitivos de localizar para os utilizadores do armazém. A sexta e sétima fase das 

medidas de melhoria operacional foram feitas simultaneamente com o apoio da equipa do JAC, que 

debateu o motivo de permanência ou de retirada dos materiais do armazém e introduziu no inventário 

os permanentes e removeu os outros. Por fim, é feita a inventariação completa de todos os itens em 

armazém de forma a criar uma base de dados que reduzirá os tempos de espera dos pedidos nas 

obras do JAC. 

Durante todo o processo de implementação foram aplicados os conceitos próprios da ferramenta 5 

S’s, removendo a cada passo materiais e equipamentos que não se encontravam em condições de 

utilização. Cada uma destas medidas de melhoria foi realizada pela equipa inicial que esteve incluída 

no gemba walk inicial do armazém, com a qual foram desenhadas e implementadas as ações 

selecionadas.  
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5.2 Criação de uma estrutura de família de produtos 

A etapa inicial da implementação consistiu num brainstorming para a criação de um Gráfico base de 

Combinação de Trabalho Estandardizado para a reabilitação de uma habitação como é representado 

na Figura 15 de forma a visualizar todos os trabalhos que possam ser realizados nas reabilitações 

habitacionais que o JAC executa.  

Figura 14 – Gráfico base de Combinação de Trabalho Estandardizado para a reabilitação de uma habitação. 

Como é possível de observar existem 12 atividades sendo que em “proteção” estão englobados os 

materiais de proteção de superfícies, como é o exemplo de lonas de plástico para cobrir mobílias e 

outros objetos que têm de permanecer no espaço de obra, equipamentos de proteção coletiva (kits de 

primeiros socorros, extintores e outros consumíveis para uso em caso de emergências) e 

equipamentos de proteção individual (capacetes, máscaras, luvas, fatos de pintura, etc.). A atividade 

2, denominada de “montagem de estruturas” refere-se à montagem de andaimes, escadotes, 

betoneiras e todos os equipamentos ou máquinas de grande porte. Depois das pessoas estarem 

devidamente protegidas, das superfícies estarem cobertas e as estruturas montadas começa o 

processo de “demolição” das partes que sofrerão alterações. Em “demolição” encontram-se as 

ferramentas manuais como os martelos, as marretas, os escopros e outros, encontram-se também 

ferramentas elétricas que englobam rebarbadoras, martelos elétricos, serras elétricas e outros. Com a 

demolição concluída, pode começar a parte da construção e, geralmente, esta começa nos níveis 

mais altos e vai descendo, iniciando-se pelo telhado e tetos falsos, acabando nas sancas dos tetos – 

nesta rúbrica “telhados e madeiras” estão associadas ferramentas como colheres de pedreiro, 

estâncias e outras ferramentas de construção. No mesmo seguimento existem consumíveis como 

barrotes, ripas (para os telhados), telhas, algerozes, etc., constam os materiais para os tetos como as 

placas de pladur, os perfis de fixação das placas de pladur e outros da mesma família. Terminado o 

trabalho em altura, começam a ser tratadas as “paredes” da habitação usando tijolos de vários tipos 

ou simplesmente aplicando reboco, massa de enchimento e massa de acabamento. Nesta secção 

estão incluídas as ferramentas utilizadas em “telhados e madeiras” e somam-se as espátulas, aviões, 

réguas e outros utensílios necessários para a reabilitação ou construção de “paredes”. De seguida, 
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no sexto passo vem a instalação de “portas e janelas” que necessitam de parafusos, buchas, espuma 

expansiva e outros consumíveis para a instalação, também são necessárias ferramentas como 

aparafusadoras, serras, chaves de fendas, etc. Continuando, vem a instalação elétrica que tem 

consumíveis muito específicos como calhas técnicas, fios de cobre, casquilhos e ferramentas próprias 

como é o caso do “busca-pólos”, medidor de tensão, entre outros. Passando para o passo 8, a 

“canalização”: tal como a “eletricidade” esta atividade tem materiais e equipamentos muito específicos 

para além dos de construção como os vários tipos de tubagens, ligações, chaves de aperto, 

máquinas de corte manual, etc. Implementada a “canalização” começa-se a instalar as “loiças” que 

englobam os equipamentos das casas de banho e das cozinhas, isto é, sanitas, lavatórios, banheiras, 

polibãs, e usa habitualmente consumíveis como silicone, espuma expansiva, parafusos, buchas e 

outros. Chegando ao fim da parte de construção começa a ser inserido o chão (de madeira, flutuante, 

cerâmica, tijoleira, etc.) que pode ou não ser acompanhado por rodapés e onde também está inserida 

toda a parte de quinquilharia (todos os tipos de azulejos, as chamadas “pastilhas” para a decoração 

das paredes da casa de banho, entre outros). Para ser possível pintar em condições é necessário 

realizar uma “limpeza” que é apresentada nos passos 11 e 13, sendo que a última é a limpeza mais 

leve para remover os resíduos de tinta e pó existentes, é constituída por consumíveis de limpeza 

(lixivias, detergentes, diluentes, etc.) e utensílios como vassouras, escovas de vários tipos, 

esfregonas, entre outros, enquanto a “limpeza” imediatamente após as construções necessita ainda 

de máquinas de limpeza industrial como aspiradores de elevada capacidade e potência. No passo 12, 

é feita a “pintura” exterior e interior, com o uso de consumíveis como tinta e fita de pintor, utensílios 

para pintar como trinchas, rolos, extensores e tabuleiros para tinta. 

Como é possível observar existem várias partes do processo de reabilitação que partilham materiais 

e equipamentos. Para criar famílias que não se sobreponham foi aprofundado o tópico de partilha de 

materiais e equipamentos entre atividades juntamente com a equipa do JAC. A conclusão da 

discussão passou por separar os equipamentos dos consumíveis e associar os equipamentos às 

profissões: “Canalizador”, “Eletricista”, “Estucador e Ladrilhador”, “Pedreiro”, “Pintor” e “Carpinteiro”. 

Nas profissões estão associados equipamentos específicos aos trabalhos e para os equipamentos 

transversais criou-se uma secção denominada “Equipamentos e Ferramentas”. Para os 

equipamentos e consumíveis de proteção foi criado um grupo chamado “EPC’s e EPI’s” que significa 

Equipamentos de Proteção Coletiva e Equipamentos de Proteção Individual. Foi criada um segmento 

de “Consumíveis Gerais” que engloba silicones, buchas químicas e outros mais utilizados. Para 

finalizar, foi também criada uma secção de nome “Limpeza” com todos os equipamentos e 

consumíveis relacionados com limpezas. 

Concluída a criação da estrutura de família de produtos, foram criadas 10 rubricas para 

posteriormente serem separados os itens do armazém por estas famílias. Foi necessário este passo 

para criar um documento Excel onde posteriormente serão introduzidos os materiais em inventário e 

as suas quantidades. Para facilitar a partilha de informação, este documento foi colocado no Google 

Drive do JAC para ser acedido e/ou alterado por qualquer pessoa a quem seja concedido o convite e 

permissão.  
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5.3 Separação primária dos materiais e equipamentos por família 

Após a criação de famílias foi feito um plano de implementação, utilizando o PDCA, para alcançar 

uma situação onde o espaço livre era suficiente para construir a estanteria. O resultado do plano 

criado foi a Figura 16, onde é retratado o estado intermédio do desenvolvimento do armazém.  

 

Figura 15 - Plano de Implementação definido pelo PDCA para a montagem de estanteria.  

Durante este processo de agrupar cada artigo com a sua respetiva família, foram usados os passos 

do 5 S’s, separando o que é necessário do que não gera valor, rearranjando o que ficou de forma 

organizada, limpando todos os itens que permanecessem no armazém (e também os espaços livres 

criados à medida que os materiais e equipamentos eram agrupados e empilhados). A metodologia 

aplicada foi sempre mantida, assegurando Seiketsu (estandardização da separação, organização e 

limpeza do espaço) e sempre mantendo esta sequência ativa durante todo o projeto, removendo 

continuamente desperdícios do armazém. 
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5.4 Análise ABC 

Quando foi proposta a criação de uma estrutura de família de produtos – para criar uma separação 

por tipologia, de acordo com as atividades exercidas pela atividade de reabilitação do JAC – foram 

também discutidas outras formas de separação dos itens em armazém, tais como: os itens com maior 

rotatividade, dimensão e preço. A utilidade destas análises será a de averiguar quais os objetos que 

necessitam de estar mais perto da zona de saída (no caso de grande rotatividade), os que precisam 

de ter acessos de maior dimensão para facilitar o seu manuseamento (no caso dos objetos de 

grandes dimensões) e os itens que têm de ser armazenados em segurança (como é o caso de 

máquinas elétricas, que têm um custo elevado e estão sujeitas a roubos). 

 

5.4.1 Análise ABC à rotatividade 

Por falta de dados históricos, decidiu-se fazer uma análise com base nos tipos de obras realizados no 

último ano e nos tipos de equipamento e material que foi necessário para realizar as reabilitações. A 

análise da Figura 17 foi realizada, com o JAC, utilizando a mesma separação por famílias, 

relacionando a quantidade de obras que requisitaram materiais das 10 diferentes famílias criadas. 

Figura 16- Gráfico do rácio de pedidos de famílias de materiais por obra. 

Da análise foi possível retirar que em todas as obras foram requisitadas as famílias de “Limpeza”, 

“Equipamentos e Ferramentas” e “EPC’s & EPI’s”. Depois, com uma taxa de requisição de 94%, 93% 

e outra de 84%, são as famílias “Consumíveis gerais”, “Pintor” e “Pedreiro” respetivamente. 
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Foi feita a classificação das famílias por rotatividade usando A para muito importante, B para 

importante e C para pouco importante. Conclui-se que as classificações são as apresentadas na 

Tabela 7, usando os intervalos 95% < A ≤ 100% | 80% < B ≤ 95% | C ≤ 80%.  

 

Tabela 7 – Classificação das famílias quanto à sua rotatividade. 

Classificação das famílias quanto à sua rotatividade 

95% < A ≤ 100% 80% < B ≤ 95% C ≤ 80% 

Limpeza Consumíveis gerais Carpintaria e Telhado 

Equipamento e Ferramentas Pintor Estucador e Ladrilhador 

EPC's & EPI's Pedreiro Canalizador 

    Eletricista 

 

5.4.2 Análise ABC à dimensão 

A importância do dado “dimensão” do artigo tem a ver com as necessidades de transporte e 

manuseamento de materiais e equipamentos dentro do armazém. Como o armazém tem um espaço 

reduzido, não é possível operar com uma empilhadora ou um porta-paletes. Deste modo tudo o que 

acontece no armazém tem de ser movido com força humana.  

Seguindo a lógica do capítulo sobre Ergonomia e, sabendo que objetos de grande dimensão 

acarretam dificuldade em transporte e arrumação foi apresentada a proposta de separar também os 

materiais por pesados e não pesados, para garantir que os de maior dimensão (peso ou volume) 

teriam um espaço próximo ou de acesso quase direto para o exterior.  

Para quantificar esta avaliação foi decidido avaliar por quantidades de pessoas necessárias para o 

manuseamento: Categoria A para duas pessoas para um só objeto, Categoria B para uma pessoa 

para um só objeto e Categoria C para uma pessoa para vários objetos. 

Desta análise concluiu-se que os materiais pesados de alta importância seriam as betoneiras, os 

carros-de-mão, andaimes, escadotes e barrotes de madeira e mais alguns itens da zona de 

carpintaria.  

Tabela 8 - Classificação das famílias quanto à sua dimensão e peso por item. 

Classificação das famílias quanto à sua dimensão e peso por item 

2 Pessoas ≤ A B = 1 Pessoa C = 1 Mão  

Equipamentos e Ferramentas Pintor Limpeza 

Carpintaria e telhados Pedreiro EPC's & EPI's 

 Estucador e Ladrilhador Consumíveis gerais 

  Canalizador 

  Eletricista 
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A Categoria A em termos de dimensão é representada por maquinaria pesada da família 

“Equipamentos e Ferramentas” - sendo esta composta principalmente por betoneiras, aspiradores 

industriais, compressores de ar/água, etc.- também conta com portas, barrotes, lã de vidro/rocha, 

placas de pladur e outros componentes que constituam elementos da família “Carpintaria e telhados”, 

necessários para uma construção com grandes dimensões. 

 A Categoria B, de médio porte, é composta por baldes de tinta, caixotes, malas de ferramentas, 

sacos de massa, entre outros, e ainda as famílias “Pintor”, “Pedreiro” e “Estucador e Ladrilhador”. 

A Categoria C contém o que sobra de pequena dimensão como é o exemplo de bisnagas de silicone, 

latas de tinta de zinco, esponjas, etc. que são produtos que facilmente se transportam em conjunto 

dentro de um saco, caixa ou outro meio de suporte ao transporte. 

Com a implementação de um layout que vá ao encontro de todas as análises realizadas, os materiais 

mais difíceis de manusear terão mais facilidade de acesso tanto no picking como no armazenamento, 

diminuindo os esforços humanos, reduzindo os níveis de fadiga dos utilizadores do armazém e, 

essencialmente, diminuindo o risco de acidentes.  

 

5.4.3 Análise ABC ao preço 

Esta análise foi executada por a zona das Galinheiras ser muito dada a assaltos, como revelam os 

membros do JAC, e porque os coordenadores de obra e de armazém muitas vezes necessitam de 

movimentar material, expondo grande parte dos materiais a quem esteja no exterior. Por este motivo  

é necessário definir um layout para ser possível salvaguardar os materiais do tipo A de maneira a 

estarem menos sujeito a furtos. Esta análise, que requer o levantamento de todo o material, é 

também uma base para criar um seguro sobre o armazém porque apenas é possível realizar um 

contrato com seguradora se for conhecida a quantidade de mercadoria e o valor da mesma. 

A discriminação de materiais foi feita da seguinte maneira: 

A Categoria A conta com todos os elementos com um valor superior a 100 €. A Categoria B tem os 

materiais com valores entre os 100 € e os 15 € e, finalmente, a Categoria C tem todos os 

constituintes abaixo de 15 €. 

É necessário referir, também, que alguns dos materiais em inventário vêm em conjuntos, isto é, são 

uma série de produtos que partilham as mesmas utilidades, mas que são de baixo valor, e que juntos 

podem amontoar a um de grande valor – podendo alcançar a Categoria A ou B.  
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Tabela 9 - Classificação das famílias quanto ao preço por item. 

Classificação das famílias quanto ao preço por item 

100 € ≤ A 15€ ≤ B < 100 € C < 15 € 

Equipamento e Ferramentas Eletricista EPC's & EPI's 

 Estucador e Ladrilhador Canalizador 

 Pintor Pedreiro 

 Limpeza Consumíveis gerais 

 Carpintaria e Telhado  

 

5.4.4 Conclusões das análises ABC 

Em suma, as famílias que necessitam de estar mais perto do local de entrada e saída do armazém, 

utilizando as Tabelas 7 e 8, são a família “Limpeza”, “EPC's & EPI's”, “Consumíveis gerais” e “Pintor”,, 

sendo que a família “Equipamentos e Ferramentas” entrou em conflito entre a análise de rotatividade 

e a análise de preço. Para contornar este problema a família foi dividida em duas partes – 

Equipamentos e máquinas elétricas – de forma que a parte dos equipamentos possa conter a 

betoneira, os escadotes, os andaimes e outros de difícil transporte, e a parte das máquinas elétricas 

inclua as aparafusadoras, berbequins, rebarbadoras e outras máquinas de preço elevado e fáceis de 

transportar. Ficou estabelecido, a partir da Tabela 8, que para a parte de equipamentos da família 

“Equipamentos e Ferramentas” e a família “Carpintaria e telhados” serão necessários corredores 

largos para possibilitar a passagem de itens de grande porte.  

 

5.5 Definição do método de arrumação e picking 

Em reunião com o JAC foram discutidas as diferentes formas de picking, reposição e disposição de 

estanteria referidos no secção 3.4 Estratégias de Arrumação e Picking. Foram escolhidas as 

estratégias de armazenamento dedicado, recolha por zona e empilhamento de blocos para grandes e 

médios volumes. A escolha da estratégia de armazenamento dedicado foi baseada na sistematização 

da disposição dos materiais no armazém e permanência das famílias de produtos em espaços 

específicos – porque ao sistematizar os locais seria mais fácil de fazer o picking, a reposição e de 

explicar a novos utilizadores do armazém as posições das famílias. A escolha do sistema de recolha 

por zona foi feita por existirem vários espaços distantes da porta com itens de grande porte. Desta 

maneira a mobilidade será facilitada dentro do armazém, sendo possível transitar de zona em zona 

de maneira livre utilizando os corredores de ligação entre zonas, porém esta opção ocupa mais 

espaço do armazém com corredores. Quanto ao tipo de estanteria, não se chegou a uma conclusão 

sobre a escolha entre estanteria de dupla ou simples profundidade, decidindo-se que teriam de ser 

feitos layouts utilizando os dois tipos, apresentados seguidamente. 
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5.6 Criação de Layouts 

Com as conclusões retiradas das análises ABC e das definições de métodos de arrumação e picking 

foram apresentadas opções de escolha de layouts ao JAC e debateram-se as várias possibilidades 

de disposição das estantes e zonas específicas de empilhamento de material.  

Layout 1 

Três filas de estanteria simples na entrada do armazém formando a “cortina”, orientadas de este a 

oeste e a zona posterior ao pilar livre para eventuais depósitos de materiais por amontoamento, à 

exceção da zona onde se situava a quinquilharia, que teria estanteria de profundidade dupla.  

Neste cenário da Figura 18 explorou-se a possibilidade de uma zona dedicada exclusivamente a 

estanteria simples, com duas zonas de grande dimensão para empilhamento de material e uma zona 

refundida para armazenar os equipamentos de pequeno porte e de preço elevado. 

As razões pelas quais este layout não foi escolhido foram a falta de estanteria para os materiais, por 

os corredores da zona de estanteria simples serem apertados, criando uma possível constrição e por 

a equipa reconhecer que seria difícil manter tanto espaço de arrumação por empilhamento 

devidamente organizado. Outra condicionante foi a falta de estabilidade que as estantes simples 

demonstraram quando testadas e carregadas com itens pesados – perigo em termos de segurança 

das pessoas, dos materiais e do espaço.  

Figura 17 - Plano de layout 1. 
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Layout 2 

Duas filas de estanteria dupla na entrada do armazém formando a “cortina”, orientadas de este a 

oeste e paredes forradas a estantes na zona onde se encontra o pilar, de profundidade simples e 

dupla.  

O problema relativamente ao layout 2 da Figura 19 seria a admissão de novas entradas, como é 

normal acontecer. As únicas zonas de arrumação por empilhamento livre são dedicadas a 

equipamentos pesados e madeira, descritos a azul. Vários fornecedores de materiais de construção 

oferecem itens, novos ou usados, ao JAC que são armazenados. Por vezes as quantidades são 

grandes ou vêm em paletes na forma de um sortido sem organização e nestes casos é necessária 

uma triagem para separar o que tem valor para o JAC e o que não tem – por esse motivo é 

necessária uma zona de triagem, que foi o a razão pela qual o layout 2 não foi selecionado. No 

entanto, é possível que esta tipologia venha a ser instaurada nos armazéns do Just A Change 

quando acontecerem melhorias a nível informático no sistema de armazenamento. 

 

 

Figura 18 – Layout 2. 
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Layout 3 

Na Figura 20 é representado um layout com duas filas de estanteria dupla na entrada do armazém 

formando a “cortina”, orientadas de este a oeste e com espaços em branco entre estantes para 

eventuais depósitos de materiais por amontoamento que seriam de grandes dimensões. 

Este layout foi desenhado usando a parte de arrumação de empilhamento do layout 2 e com o intuito 

de promover uma pré - triagem dos materiais recebidos, de forma a facilitar posteriormente a função 

do coordenador de armazém. Os motivos pelos quais não se avançou com esta proposta, segundo a 

equipa envolvida, foram: o problema que surgiria com a receção de grandes volumes e a falta de 

organização que se poderia instalar no armazém por existirem várias pessoas com acesso ao mesmo 

- por falta de tempo estas iriam usar estes espaços como locais de descarga de maneira 

indiferenciada, dificultando a tarefa de separação dos materiais. 

 

 

Figura 19 – Layout 3. 
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Layout 4 

Duas filas de estanteria dupla na entrada do armazém formando a “cortina”, orientadas de este a 

oeste, paredes forradas a estantes na zona posterior ao pilar à exceção de uma zona no canto 

norte/oeste que estaria livre para empilhamento e triagem de materiais. 

 

Figura 20 – Layout 4. 

 

Depois que foi recusado o layout 3 foi criado o cenário da Figura 21, onde seria possível fazer o 

recebimento de mercadorias de grande porte para um espaço de arrumação por empilhamento, 

centralizando todos os espaços de pequena arrumação por empilhamento numa só zona. Como as 

outras opções, esta também tem por objetivo a segurança, a facilidade de aprendizagem e de 

manuseamento dos materiais em armazém. Optou-se pelo último layout, o Layout 4, que esconde os 

materiais industriais de maior custo, utilizando materiais de baixo custo e de alta rotatividade nas 

primeiras fileiras. É também a opção que melhor rentabiliza o volume de armazém utilizado (em 

comparação com o layout 1 ou layout 3, que não utilizam a verticalidade do armazém, mas sim a área 

horizontal para responder a novas entradas de materiais e equipamentos). Mesmo estando coberto 

por estantes, existem três zonas de empilhamento/espaço livre que irão acolher a parte de 
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equipamentos (pesados) da família “Equipamentos e Ferramentas” (1), a família “Carpintaria e 

telhados” (2) e outra que será deixada livre para o recebimento de grandes encomendas (3). 

5.7 Implementação do Layout 

Durante a fase de implementação continuaram a ser recolhidos os dados referentes aos indicadores 

de performance métricos e temporais que serão discutidos no capítulo 6 de Validação e avaliação das 

soluções e análise dos resultados obtidos. A implementação do layout utilizou o PDCA para planear 

os passos necessários para não incorrer em desperdícios de retrabalho, movimentação e transporte. 

Para criar a estanteria e os vários níveis de armazenamento nas estantes foi utilizada a gestão visual 

e a ergonomia para definir a forma mais correta para armazenar as várias famílias de produtos. 

 

5.8 Triagem dos materiais e equipamentos 

Depois de montado um bloco de estantes foi introduzido material neste, fazendo uma triagem com a 

equipa do JAC para decidir se os itens permaneciam ou não no armazém de forma a aplicar os 5 S’s 

e para reduzir o inventário que não acrescentava valor à IPSS. No Capítulo 6 são demonstradas as 

variações em área e volume do armazém. 

 

5.9 Inventariação 

Durante o processo de triagem mencionado na secção 5.8 foi também feita a inventariação de todo o 

stock existente em armazém num documento Excel, que posteriormente se tornou na base de dados 

do JAC. Com esta inventariação o passo, no Value Stream Mapping, de ir até ao armazém para 

verificar o stock existente cessou de existir pois as entradas e saídas dos materiais passaram a ser 

registadas neste documento que é partilhado via internet, por meio do Google Drive, garantindo a 

passagem da informação em tempo real. 
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5.10 Conclusões do capítulo  

 

Neste capítulo concluiu-se a quinta fase da Metodologia descrita na secção 1.3: Implementação das 

propostas de solução. Foram apresentados os oito passos de implementação de melhorias, que 

foram desenvolvidos para eliminar os desperdícios encontrados e estudados durante a fase de 

recolha de dados. Estas etapas foram desenhadas com base nos indicadores de performance 

métricos e temporais previamente definidos. 

Durante a criação de uma estrutura de família de produtos (secção 5.2), organizaram-se reuniões de 

equipa, nas quais foram feitos brainstormings até chegar às 10 famílias que separam os diferentes 

itens existentes no armazém.  

Na secção 5.3 descreveu-se a implementação das famílias criadas na secção anterior onde o 

resultado foi positivo, alcançando um estado intermédio de organização do armazém onde se as 

famílias (apesar de empilhadas) estão perfeitamente delineadas e o espaço é amplo o suficiente para 

a construção de estanteria. 

Na secção 5.4, que estuda três análises ABC diferentes, pretende-se descrever as características 

que os materiais, os corredores e as zonas devem ter no armazém. A proximidade da saída é 

calculada a partir da análise ABC à rotatividade, que prioriza as famílias que são mais requisitadas 

pelas obras, a necessidade de corredores amplos para famílias com itens de grande volume, usando 

a análise ABC à dimensão que relaciona o peso e a dimensão com a necessidade de uma área de 

passagem maior e, finalmente, a análise ABC que averigua as famílias com itens de maior valor para 

poder salvaguardá-los numa zona mais afastada da porta do armazém. A estimativa do valor dos 

itens em armazém tornará possível ao JAC fazer um seguro ao saber o que está em armazém e 

quanto vale. 

Na secção 5.5 são definidas as regras operacionais do armazém, isto é, são definidas as políticas de 

armazenamento e picking que são utilizadas para criar modelos de layout que utilizam os dados 

recolhidos através do uso da ferramenta LAMDA nas reuniões com a equipa do JAC para gerar novo 

conhecimento e para criar modelos de apoio para a apresentação de propostas. 

Na secção 5.6 são apresentados vários layouts onde foi escolhido apenas um que seguidamente foi 

implementado na secção 5.7. Durante a implementação do layout foram registados dados referentes 

aos indicadores de performance métricos e temporais. Verificou-se um resultado positivo que será 

explorado no Capítulo 6 de forma mais aprofundada. 

Com a implementação do layout a decorrer, eram repostos os itens nas estantes utilizando os 

princípios da ergonomia e da gestão visual para garantir o mínimo de esforço a nível físico e a nível 

de complexidade. A reposição, referida na secção 5.8, só era feita se o item a repor passasse numa 
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triagem realizada pela equipa do armazém, que definia se o item acrescentava ou não valor ao 

armazém e ao JAC. 

Enquanto era feita a triagem, se o item fosse de facto reposto – então este era inventariado de acordo 

com a sua quantidade, nome e família no Excel criado no primeiro passo. Com a implementação da 

contínua triagem reduziu-se o espaço ocupado com material e equipamento armazenado por 

empilhamento, reduzindo os tempos de picking, apesar de os tempos de reposição terem aumentado 

devido à necessidade de organizar a reposição (face à situação inicial onde não existia organização 

na reposição). Com a implementação da inventariação deixou de ser necessário ir ao armazém 

averiguar o stock existente, reduzindo os custos com combustível e pessoal. 

No próximo capítulo é desenvolvida a fase de Validação e avaliação das soluções e análise dos 

resultados obtidos, através da análise e discussão dos KPI’s. Nesse mesmo capítulo serão ainda 

propostas futuras melhorias a implementar. 
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6. Validação e avaliação das soluções e análise dos resultados obtidos 

Este capítulo corresponde à sexta fase da Metodologia da secção 1.3 onde se avaliam e se discutem 

os resultados obtidos com as melhorias implementadas. Na secção 6.1 são avaliados e discutidos os 

índices de performance métricos. Na secção seguinte, são apresentados os dois indicadores 

temporais, que medem os tempos de picking e de reposição, por item. Na secção 6.3 analisam-se os 

indicadores de sucesso de pickings e reposições no armazém. Na secção 6.4 são propostas futuras 

melhorias. Por fim, na secção 6.5 surge a conclusão do presente capítulo. 

Nas próximas secções, são comparados os dados recolhidos durante a fase de implementação, 

sendo o período de estudo entre 1 de Julho e 31 de Agosto. Salientam-se as semanas de 15 a 22 

Julho, quando foi feita a separação primária dos materiais e equipamentos por família e as duas 

últimas semanas de Agosto, pois é neste período que os efeitos das melhorias implementadas são 

mais evidentes. 

 

6.1 Indicadores de performance métricos  

Nesta secção são analisados e discutidos os indicadores, que avaliam o sucesso da aplicação das 

propostas de melhoria em termos de espaço ocupado. A otimização do espaço do armazém é 

consequência das várias medidas de melhoria implementadas, nomeadamente: a separação primária 

dos materiais e equipamentos por família e a implementação do layout escolhido pelo JAC. 

Na Figura 22 é possível consultar a variação das áreas durante todo o período da Fase de 

Implementação até à conclusão da mesma. Observa-se que a Área ocupada do armazém (Ao) 

diminuiu 22% desde o início do da implementação até ao fim da mesma. Relativamente ao Volume 

ocupado médio (Vo) de Julho a Agosto sofreu um aumento de 16%, porém grande parte deste 

volume é ocupado por corredores.  

Figura 21 – Evolução das áreas ocupadas do armazém durante os meses de Julho e Agosto.  



 

64 

De notar que A e V mencionam áreas e volumes, respetivamente, e (c) designa corredores, (e) 

corresponde a estanteria e (p) a empilhamento.  

 

Figura 22 – Evolução dos volumes ocupados do armazém durante os meses de Julho e Agosto. 

Se forem retirados os espaços dos corredores da Figura 23, é obtida a Figura 24 onde é demonstrado 

que em termos de Volume ocupado por materiais (Ve+Vp) deu-se uma redução de 29%.  

Figura 23 - Variação do Volume Ocupado, Sem Corredores, durante os meses de Julho e Agosto. 

Durante a implementação, a área ocupada passou de preencher a totalidade do armazém para 77% 

deixando espaço para novas melhorias num total de 15 m2, algo que não era possível se não 

tivessem saído muitos materiais e equipamentos do armazém graças à implementação do PDCA e 

dos 5 S’s. 
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Tabela 10 – variação percentual das áreas e volumes do armazém 

 KPI Situação Inicial Qtd. Unid. 

Volume ocupado 55,50 % 

Área afeta a espaços de passagem  22,12 % 

Área de estanteria  0,00 % 

Área de arrumação livre  77,88 % 

Quantidade de área ocupada 100,00 % 

Espaço livre para futura implementação  0,00 m2 

  KPI Situação Final Qtd. Unid. 

Volume ocupado 65,04 % 

Área afeta a espaços de passagem  40,93 % 

Área de estanteria  18,48 % 

Área de arrumação livre  17,90 % 

Quantidade de área ocupada 77,31 % 

Espaço livre para futura implementação  15,22 m2 

 

6.2 Indicadores de performance temporais 

Como foi possível examinar na secção anterior, houve uma melhoria na quantidade de espaço 

ocupada resultante de uma melhor gestão do mesmo. No caso dos indicadores de performance dos 

tempos de picking e de reposição também existiram melhorias significativas na ação de picking, como 

é possível de notar na Figura 25, e um aumento do tempo de reposição com uma ligeira tendência a 

diminuir (Figura 26). O súbito pico na semana de 9 a 16 de Julho deve-se a uma situação que apenas 

aconteceu uma vez, onde foi excedida a média dos resultados obtidos. Desde dia 1 de Julho até dia 

27 de Agosto o tempo de picking passou de 20 segundos por item para 10 segundos, uma redução 

de 50% que, de acordo com a Figura 25, aparenta estar em declínio. Estes dados poderão ser 

explicados pela capacidade de aprendizagem dos utilizadores do armazém que, à medida que são 

feitas mais visitas ao armazém, reconhecem mais facilmente a localização das famílias e dos itens a 

recolher.  

Figura 24 – variação do KPI tempo de picking por item a recolher desde Julho a Agosto. 
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Foram também especificados os valores médios do tempo despendido por item notando os efeitos da 

semana de 9 a 16 de Julho. 

Tabela 11 – média quinzenal de tempo por item recolhido.  

Picking t(s)/item médio Desvio padrão 

1ª Quinzena 30 10,24 

2ª Quinzena 25 2,38 

3ª Quinzena 15 1,11 

4ª Quinzena 11 1,29 

Quanto ao tempo de reposição, aumentou devido à instauração do layout. A razão deve-se, segundo 

o JAC, ao tempo despendido à procura dos locais onde estão os itens ou as famílias dos itens a 

repor, tal como é possível de observar na figura 26, onde se nota um crescimento a partir de dia 20 

de Julho, coincidindo com a data de implementação da separação primária dos materiais e 

equipamentos. 

 

Figura 25 - Tempo de reposição (s) por Item a repor desde Julho a Agosto. 

No entanto a curva tem uma tendência decrescente se for considerado o período de 5 a 31 de 

Agosto, o que novamente pode significar a aprendizagem dos utilizadores do armazém e, 

futuramente, é possível que estes valores baixem. Em termos de tempo inicial e final, houve um 

crescimento de quase 72% passando de uma média de 8 segundos por item para perto de 14 

segundos por item reposto em armazém. É de notar novamente o desvio padrão das duas primeiras 

semanas. 
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Tabela 12 – média quinzenal de tempo por item reposto.  

Reposição t(s)/item médio Desvio padrão 

 1ª Quinzena 8,01 10,24 

2ª Quinzena 7,81 2,38 

3ª Quinzena 12,66 1,11 

4ª Quinzena 13,75 1,29 

 

6.3 Indicadores de eficiência de picking e reposição 

Em ambos os casos, tanto no picking como na reposição, houve uma maior taxa de sucesso das 

operações.  

Para o pickinig, deu-se um decréscimo, como é possível de ver na Tabela 13, de 5 pontos 

percentuais (pp) para 2 pp. e para a reposição ocorreu um decréscimo de 7 pp. para 1pp, que pode 

ser explicado pela criação de uma rotina na reposição. Novamente o aumento da eficiência deu-se na 

semana de implementação da Separação primária dos materiais e equipamentos por família. 

 

Tabela 13 – índices de ineficiência no picking e na reposição em percentagem de artigos não recolhidos ou não 
repostos desde Julho até Agosto. 

Picking Reposição 

Data P (%) Data R (%) 

02/07/2019 5% 06/07/2019 7% 

04/07/2019 4% 13/07/2019 7% 

09/07/2019 4% 15/07/2019 7% 

11/07/2019 0% 20/07/2019 3% 

16/07/2019 4% 22/07/2019 2% 

18/07/2019 5% 27/07/2019 3% 

23/07/2019 3% 29/07/2019 2% 

23/07/2019 3% 03/08/2019 3% 

30/07/2019 3% 05/08/2019 2% 

06/08/2019 2% 10/08/2019 2% 

08/08/2019 2% 12/08/2019 1% 

13/08/2019 3% 17/08/2019 0% 

15/08/2019 3% 19/08/2019 0% 

20/08/2019 2% 24/08/2019 1% 

27/08/2019 2% 26/08/2019 0% 

    31/08/2019 1% 
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6.4 Propostas para futura implementação 

Depois da implementação das medidas propostas e da estandardização dos processos dentro do 

armazém, seria vantajoso para o Just A Change realizar as seguintes alterações: 

1. Mudar a política para aceitação de doações – algumas das doações que o armazém recebe são de 

baixo interesse por serem peças incompletas ou até mesmo estragadas. Seria do interesse do JAC 

que fosse feita primeiro uma vistoria às doações de grandes dimensões para não correr o risco de 

ter de pagar serviços de aterro quando deparado com mercadoria sem valor; 

2. Criação de local para a lavagem de material dentro do armazém – a sugestão passaria por reutilizar a 

banheira existente na casa de banho para a lavagem de material de pintura de forma a dar menos 

quebras, visando a poupança monetária; 

3. Implementação de uma gestão visual otimizada – apesar de parte desta gestão já estar 

implementada, ainda há melhorias a fazer. É feita a sugestão de pintar as estantes e de atualizar o 

mapa de cores para servir de guia para novos utilizadores do armazém, para que a curva de 

aprendizagem seja melhorada; 

4. Aumento de luz natural, implementação de janelas com tijolo de vidro virado a sul – seria necessário 

realizar um estudo para saber se seria do interesse do JAC, mas as regalias seriam a redução da 

conta da luz e redução da humidade; 

5. Melhoria na ventilação e higiene – o armazém tem tendência a acumular muito pó devido às massas 

armazenadas, seria do benefício da saúde de todos os utilizadores do armazém se fosse 

possibilitada uma maior circulação de ar; 

6. Aumento da segurança a norte (janelas em especial) – como já foi referido, o bairro das Galinheiras é 

conhecido por ter alguns roubos e a situação das janelas a norte encontra-se muito precária, de 

maneira que seria do interesse do JAC reforçar a sua segurança no armazém; 

7. Possível implementação de uma base de dados interna no armazém – adjudicar um computador para 

o armazém, para dar a entrada e saída dos materiais de forma rápida e sem esquecimentos. 

 

6.5 Conclusões do capítulo 

No presente capítulo foram apresentados os resultados obtidos com a implementação das melhorias 

propostas. Na primeira secção foram avaliados e discutidos os resultados obtidos com a 

implementação das medidas de redução de stock que gerava desperdícios de espaço e trabalho, 

utilizando os 5 S’s, resultando numa redução do volume ocupado por material e num aumento dos 

espaços de passagem. Em seguida foram analisados os índices de performance temporais que 

mostraram melhorias nos tempos de picking, com a tendência que este melhore no futuro e notou-se 

também um aumento do tempo de reposição mas também este com a tendência a melhorar com o 

tempo devido a aprendizagem dos utilizadores do armazém. Na secção 6.3 foram tratados os índices 

de ineficiência na reposição e no picking, cujos valores após as implementações das melhorias 

propostas comprovaram o aumento da eficiência nas operações do armazém.
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7. Conclusões  

O caso de estudo desta Dissertação de Mestrado foi o armazém da IPSS de reabilitação habitacional 

Just A Change (JAC) na Ameixoeira em Lisboa. Ambicionou-se a reorganização deste espaço para 

que se tornasse uma mais valia para o projeto social, reduzindo os desperdícios e dotando os seus 

utilizadores de ferramentas de capacitação para uma cultura de melhoria contínua. 

Em primeiro lugar foi realizado um estudo aprofundado da metodologia Lean. Esta metodologia de 

origem japonesa permite de uma forma intuitiva otimizar os locais, processos e métodos de trabalho 

dentro de qualquer organização.  

Seguidamente analisou-se a informação recolhida através de gemba walks e de reuniões com a 

equipa do JAC destacada para a criação do armazém. Foram planeadas melhorias em conjunto com 

esta equipa, originando uma sequência de 8 passos que propunham reduzir as ineficiências e 

desperdícios identificados. Os passos a seguir foram: a criação de uma estrutura de família de 

produtos, a separação primária dos materiais e equipamentos por família, as análises ABC, a 

definição do método de arrumação e picking, a criação de Layouts, a implementação do Layout 

escolhido, a triagem dos materiais e equipamentos e a inventariação de todo o material em armazém. 

Seguiu-se a fase de implementação das medidas propostas. Nesta fase foram utilizados os conceitos 

estudados na Revisão da Literatura, tais como a criação de um gráfico de combinação de trabalho 

estandardizado, os 5 S’s, a análise ABC e o value stream mapping. 

Após a implementação das propostas de melhoria foi concluído que a Área Ocupada decresceu em 

22%, o que se traduziu na obtenção de uma área de 15 m2 livres para futuras melhorias. O Volume 

Ocupado aumentou em 16%. Este valor, contudo, deve-se à contabilização do espaço dos corredores 

como volume ocupado. Não tendo em conta estes espaços, a ocupação volúmica relativa aos 

materiais e equipamentos foi reduzida em 29%. Os tempos de picking foram reduzidos em 50%, 

passando de 20 para 10 segundos por item recolhido. Verificou-se também uma melhoria dos índices 

de ineficiência do picking, decrescendo de 5% para 2%, e da reposição, decrescendo de 7% para 1%.  

Para manter as melhorias aplicadas no armazém aconselha-se dar continuidade às aprendizagens 

oferecidas pela metodologia Lean, tais como os 5 S’s, o trabalho estandardizado, a gestão de 

desperdícios e a gestão visual. 

Como proposta futura sugere-se a incrementação de novas melhorias, tais como a mudança da 

política de aceitação de doações, a criação de um local para a lavagem de material dentro do 

armazém e a continua implementação de uma melhor gestão visual do espaço. 
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9. Anexos 

Anexo 1 – Indicadores de pobreza habitacional em Portugal e na Europa. Valores que representam a 

percentagem de população que sofre de pelo menos uma das condições: telhado que vaza, ou 

paredes húmidas, ou chão ou fundação apodrecida, ou armações de janelas podres 

time/geo 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

European Union 

(changing composition) 
:  :  :  :  15.6  15.1  15.6  15.7  15.2  :  13.1  

EU (28 countries) :  :  :  16.1  15.6  15.1  15.6  15.7  15.2  15.4  13.1e  

EU (27 countries) 18.0  16.9  16.0  16.1  15.6  15.1  15.7  15.8  15.3  15.4  13.2e  

Euro area (19 

countries) 
16.2  15.9  16.0  16.4  15.9  15.3  16.3  16.6  16.0  16.0  13.4e  

Euro area (18 

countries) 
16.1  15.8  16.0  16.4  15.9  15.2  16.3  16.6  16.0  15.9  13.4e  

Belgium 14.2  18.0  15.2b  19.0  21.2  18.7  18.1  17.5  18.2  19.3  18.5  

Bulgaria 14.8  30.4  23.9  15.4b  14.9  13.8  12.9  13.2  12.9  12.3b  12.2  

Czechia 15.6  13.8  14.6  11.8  11.9  10.5  10.0  9.2  8.9  8.2  8.0  

Denmark 10.6  8.7  7.8  8.0  16.3b  17.6  16.6  15.0  16.1  15.9  14.9  

Germany 13.1  14.0  14.0  13.3  13.7  13.5  13.1  12.3  12.8  13.1  12.5  

Estonia 21.6  17.1  20.2  18.8  19.2  19.4  17.5  15.9b  13.4  13.9  13.9  

Ireland 14.9  11.9  13.2  12.6  11.1  13.0  14.3  14.5  13.6  13.4  :  

Greece 19.4  18.6  17.6  17.1  15.3  14.7  14.0  13.7  15.1  14.7  13.5  

Spain 19.0  16.8  18.3b  21.8  16.1  12.0  16.7  17.1  15.2  15.9  11.5  

France 13.7  12.8  12.6  12.5  10.9  12.8  12.8  13.4  12.6  14.0  11.1  

Croatia :  :  :  19.8  15.2  13.3  13.1  11.7  10.9  11.5  11.4  

Italy 21.4  20.6  20.9  20.5  23.4  21.4  22.9  25.0  24.1  21.0  16.1  

Lithuania 25.2  25.1  21.2  19.2  19.0  17.6  19.9  18.9  17.0  18.2  15.7  

Luxembourg 14.5  16.2  17.5  17.2  15.5  17.1  15.3  15.0  14.4  18.7b  17.4  

Hungary 19.2  30.8  14.5  24.2b  22.1  24.7  26.7  26.9  25.4  26.7  24.8  

Malta 5.4  6.9  9.8  12.1  10.2  10.8  11.8  11.0  10.2  8.9  8.3  

Netherlands 18.3  15.6  14.2  15.2  14.6  16.2  15.6  15.8p  15.7  16.3b  13.5  

Austria 9.4  13.3b  15.0  14.8  13.9  11.8  12.5  10.0  11.7  11.2  11.9  

Poland 37.5  22.8b  17.6  15.6  11.5  10.5  10.1  9.2  11.9  11.6  11.9  

Portugal 19.5  18.9  19.7  21.9  21.3  22.0  31.9b  32.8  28.1  30.5  25.5  

Romania 30.1  24.0  21.7  18.7  18.1  15.5  16.2  13.6  12.8  13.3  11.1  

Finland 4.9  4.4  4.9  5.0  5.7  6.0  5.2  5.0  4.4  4.7  4.2  

Sweden 6.3  8.0b  6.8  8.0  8.7  7.8  7.7  7.7  7.7  7.4  7.0  

United Kingdom 14.6  15.0  14.6  15.0  15.9  17.2  15.9  16.6  14.8  16.4  17.0bu  

Iceland 11.1  19.9b  17.4  16.0  16.0  18.6  18.0  15.9  19.3  18.6  :  

Norway 8.5  8.2  8.2  7.7  7.6  8.2  7.0  6.0  6.8  5.9  :  

Switzerland 8.4  8.0  8.6  8.9  10.6  12.8  11.5  11.3b  11.9  12.7  :  
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Anexo 2 – KPI’s e dados da Situação 0 

  Qtd. Unid.   

Volume ocupado 55,50 %   

Área afeta a espaços de passagem  22,12 %   

Área de estanteria  0,00 %   

Área de arrumação livre  77,88 %   

Quantidade de área ocupada 100,00 %   

Espaço livre para futura implementação  0,00 m2   

Tempo de picking por item 20 seg/item   

Taxa de sucesso de recolha 93 %   

Tempo de reposição  8 seg/item   

     

Dados Base Área Altura Volume 
quantidad
e 

Armazém  67,09 3,50 234,82  
Estantes 4A 0,48 3,00 1,44  
Estantes 3A 0,56 3,00 1,68  
Estantes 2A 0,44 2,30 1,01  
Estantes A 0,36 2,30 0,83  
Estanteria 0,00  0,00  
% 0,0%  0,0%  
  Área Altura Volume  
Área de arrumação livre  52,249 1,5 78,3735  
Espaços de arrumação livre % 77,9%  33,4%  
  Área Altura Volume  
área do corredor 1 3,075 3,5 10,7625  
área do corredor 2 3 3,5 10,5  
área do corredor 3 2,262 3,5 7,917  
área do corredor 4 3,108 3,5 10,878  
área do corredor 5 1,905 3,5 6,6675  
área do corredor 6 1,491 3,5 5,2185  
total  de corredores 14,841 m2 51,9435 m3 

total de corredores % 22,1%  22,1%  

     

  Área unid. Volume unid. 

total utilizado % 100,00 % 55,50 % 

total utilizado 67,09 m2 130,32 m3 
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Anexo 3 – KPI’s e dados da Situação 1 

  Qtd. Unid.   

Volume ocupado 54,85 %   

Área afeta a espaços de passagem  33,27 %   

Área de estanteria  0,00 %   

Área de arrumação livre  45,87 %   

Quantidade de área ocupada 79,14 %   

Espaço livre para futura implementação  14,00 m2   

Tempo de picking  23,00 seg/item   

Taxa de sucesso de recolha  97,00 %   

Tempo de reposição  11,00 seg/item   

Dados Base Área Altura Volume quantidade 

Armazém  67,09 3,50 234,82  
Estantes 4A 0,48 3,00 1,44  
Estantes 3A 0,56 3,00 1,68  
Estantes 2A 0,44 2,30 1,01  
Estantes A 0,36 2,30 0,83  
Estanteria 0,00  0,00  
% 0,0%  0,0%  
  Área Altura Volume  
madeiras 6,4462 2 12,8924  
pesados 1,686 1,8 3,0348  
tintas e massas 1,405 2 2,81  
produtos alimentares 0,7 1,8 1,26  
loiças 1,065 1,6 1,704  
primeiros socorros 0,9 1,5 1,35  
aparelhos elétricos, iluminação e cordas 1,785 1,3 2,3205  
materiais de construção 3,912 1,5 5,868  
cerâmica e quinquilharia 6,2918 1,6 10,06688  
Lampadas 1,08 1,8 1,944  
extensores 1,08 1,4 1,512  
lixo 0,7 1 0,7  
zona de montagem e armazenamento de estantes 3,72 1,4 5,208  
total de área de arrumação livre 30,771 m2 50,67058 m3 

Espaços de arrumação livre % 45,87 % 21,58 % 

  Área Altura Volume  
corredor central 7,42 3,5 25,96  
corredor primeiros socorros 3,81 3,5 13,34  
corredor loiças 2,69 3,5 9,40  
corredor materiais de construção 2,26 3,5 7,92  
corredor da entrada aos pesados 6,15 3,5 21,53  
total  de corredores 22,32 m2 78,13 m3 

total de corredores % 33,27 % 33,27 % 

  Área unid. Volume unid. 
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total utilizado % 79,14 % 54,85 % 

total utilizado 53,09 m2 128,80 m3 

Anexo 4 – KPI’s e dados da Situação 2 

  Qtd. Unid.   

Volume ocupado 65,04 %   

Área afeta a espaços de passagem  40,93 %   

Área de estanteria  18,48 %   

Área de arrumação livre  17,90 %   

Quantidade de área ocupada 77,31 %   

Espaço livre para futura implementação  15,22 m2   

Tempo de picking 10 seg/item   

Taxa de sucesso de recolha  98 %   

Tempo de reposição  13 seg/item   

     

Dados Base Área Altura Volume quantidade 

Armazém  67,09 3,50 234,82  
Estantes 4A 0,48 3,00 1,44 15,00 

Estantes 3A 0,56 3,00 1,68 5,00 

Estantes 2A 0,44 2,30 1,01 3,00 

Estantes A 0,36 2,30 0,83 3,00 

Estanteria 12,40  35,52  
% 18,5%  15,1%  
  Área Altura Volume  
Espaços de arrumação livre zona B 2,25 1,5 3,375  
Espaços de arrumação livre Madeiras 6,16 2 12,32  
Espaços de arrumação livre Pesados 3,6 1,5 5,4  
Espaços de arrumação livre % 17,9%  9,0%  
  Área Altura Volume  
Corredor de pesados 1,44 3,5 5,04  
corredor da zona A 2,88 3,5 10,08  
corredor entre zonas A e B 1,182 3,5 4,137  
corredor de ligação pesados à zona B 4,68 3,5 16,38  
corredor de ligação da zona B  2,592 3,5 9,072  
corredor da zona B 5,508 3,5 19,278  
corredor secundário da zona B (loiças) 0,825 3,5 2,8875  
corredor de zona A, madeiras e pesados 0,96 3,5 3,36  
corredor da entrada 6,87 3,5 24,045  
ligação entre corredores  0,522 3,5 1,827  
total  de corredores 27,459  96,1065  
total de corredores % 40,9%  40,9%  

     

  Área unid. Volume unid. 

total utilizado % 77,3%   65,0%   

total utilizado 51,87 m2 152,72 m3 
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