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Resumo	  

A presente dissertação pretende estudar a implementação de uma tecnologia de execução, picking, 

com recurso à voz, o Voice Picking (VP), num armazém pertencente ao grupo Jerónimo Martins. A 

proposta da implementação da tecnologia parte como resposta à necessidade de aumento de 

produtividade da operação do armazém sem que esta fique comprometida, bem como a qualidade 

que caracteriza os produtos do grupo. 

Uma vez que se trata de um armazém cuja execução se realiza em Pick-by-Line, na qual a 

bibliografia é parca quanto à utilização de VP, a operação teve de ser adaptada para que pudesse 

hospedar o novo sistema e tiveram que ser desenhados todos os diálogos necessários para a 

transmissão de informação entre o operador e o sistema VP. 

Os resultados obtidos dos testes realizados para mensuração da produtividade sugerem que uma 

possível implementação do modelo proposto traria à operação de picking um aumento da 

produtividade na ordem dos 5%, que representa a possibilidade de realocar dois a três pickers a 

outras atividades, dependendo da sua produtividade individual, sem comprometer a produtividade da 

operação. 

No sentido de estudar os conhecimentos da equipa em relação à tecnologia VP e o seu parecer em 

relação ao modelo VP proposto, foram distribuídos questionários por 40% dos pickers. Constatou-se 

que apenas de 15% acredita que o modelo é mais simples e produtivo que a tecnologia de rádio 

frequência e prefere a sua utilização ao sistema atual. Concluindo-se que este grupo será essencial 

para que a implementação da tecnologia seja bem sucedida.  

 

Palavras Chave: Voice Picking, Jerónimo Martins, Pick-by-Line, Funcionamento, Produtividade 
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Abstract	  

This thesis intends to study and plan the implementation of a voice picking system in a Jerónimo 

Martins’ group warehouse. The proposal has origin on the need to increase the productivity of the 

picking operation in the fruits and vegetables’ warehouse, without compromising it nor the quality that 

characterizes the group products. 

In the studied warehouse the picking operation works in a Pick-by-Line strategy, in which the literature 

is poor about applying voice technologies. For that reason, there was a need to modify operations and 

create a design for the system to work, predicting the interactions/dialogs with the system for every 

possible circumstances. 

The results taken from the tests made to measure the productivity of the technology in the operation, 

suggested that it would be increased by 5%, which would enable to reallocate of two or three 

employees to other tasks, depending on their own productivity. 

It was also studied the team’s knowledge about voice picking systems and their opinions on the one 

proposed by distributing quizzes to 40% of the pickers working at the warehouse in question. It was 

observed that only 15% of the sample both believed that the proposed system is more productive and 

simpler than the current radio frequency technology and prefer to use it. Concluding that for a 

successful implementation this group of workers is essential in order to expose the qualities of this 

technology to the other pickers who are reluctant about its benefits. 

 

Key words: Voice Picking, Jerónimo Martins, Pick-by-Line, Functioning, Productivity 

	  
 	  



 

 

vi 

 	  



 

 

vii 

Agradecimentos	  

Em primeiro lugar gostaria de agradecer ao Professor Amílcar Arantes e à Engª Andreia Santos 

pelo acompanhamento, orientação e interesse prestado por ambos. 

Gostaria ainda de agradecer ao grupo Jerónimo Martins, não apenas à Drª Paula Santos que 

representou a empresa ao longo do estágio, como também à Drª Ana Ribeiro Soares, ao Engº 

Jaime Gracias, ao Engº Mauro Coelho, ao Engº Pedro Azevedo e a toda a equipa do armazém de 

frutas e vegetais do centro de distribuição da Azambuja, sem as quais a dissertação não seria 

possível. 

À minha família, em especial ao meu primo Nuno Antunes por todo o interesse, prontidão e 

acompanhamento junto do grupo Jerónimo Martins, aos meus Pais e ao meu Irmão por me terem 

motivado durante toda a realização do documento. 

Aos meus Amigos, em especial aos que, em semelhantes jornadas, por diversas vezes se juntaram 

a mim em dias infindáveis de trabalho.  

 

 	  



 

 

viii 

 	  



 

 

ix 

Índice 

Resumo .................................................................................................................................. iii 

Abstract ................................................................................................................................... v 

Agradecimentos ................................................................................................................... vii 

Índice ...................................................................................................................................... ix 

Índice de Figuras ................................................................................................................. xiii 

Índice de Tabelas ................................................................................................................. xv 

Acrónimos .......................................................................................................................... xvii 

1. Introdução ........................................................................................................................... 1 
1.1. Contextualização do Problema ................................................................................... 1 
1.2. Definição de Objetivos ................................................................................................ 2 
1.3. Metodologia da Dissertação de Mestrado ................................................................. 3 
1.4. Estrutura da Dissertação de Mestrado ...................................................................... 4 

 

2. O Caso de Estudo .............................................................................................................. 5 
2.1. A Jerónimo Martins ..................................................................................................... 5 

2.1.1. Introdução ................................................................................................................ 5 
2.1.2. Os Centros de Distribuição ...................................................................................... 6 
2.1.3. Os Sistemas de Aprovisionamento nos Armazéns JMR ......................................... 7 
2.1.4. Os Sistemas de Picking ........................................................................................... 9 

2.2. O Armazém de Frutas e Vegetais do Centro de Distribuição da Azambuja ......... 10 
2.2.1. Os Recursos .......................................................................................................... 10 
2.2.2. Os Fornecedores ................................................................................................... 11 
2.2.3. A Operação ........................................................................................................... 12 
2.2.4. Os Clientes ............................................................................................................ 14 

2.3. Conclusões do Capítulo ............................................................................................ 15 

 

3. Revisão da Literatura ....................................................................................................... 17 
3.1. Logística e Cadeias de Abastecimento ................................................................... 17 
3.2. Armazéns .................................................................................................................... 18 



 

 

x 

3.2.1. As Funções ............................................................................................................ 19 
3.2.2. As Operações ........................................................................................................ 19 

3.3. Picking ........................................................................................................................ 21 
3.3.1. Importância do Picking .......................................................................................... 21 
3.3.2. Estratégias de Order Picking ................................................................................. 21 
3.3.3. Métodos de Picking ............................................................................................... 23 

3.4. Voice Picking .............................................................................................................. 24 
3.4.1. O Funcionamento .................................................................................................. 24 
3.4.2. Oportunidades e Dificuldades ............................................................................... 27 

3.5. Casos de Implementação de Voice Picking ............................................................ 29 
3.5.1. Caso 1 ................................................................................................................... 29 
3.5.2. Caso 2 ................................................................................................................... 29 
3.5.3. Caso 3 ................................................................................................................... 30 

3.6. Conclusões do Capítulo ............................................................................................ 31 

 

4. Proposta de Funcionamento do Sistema Voice Picking .............................................. 33 
4.1. Receção ...................................................................................................................... 34 

4.1.1. Paletes Mono-artigo .............................................................................................. 35 
4.1.2. Paletes Multi-artigo e Identificação de Artigos ...................................................... 35 

4.2. Conferência de Mercadoria e Aceitação de Trabalho ............................................ 38 
4.2.1. Comunicação com o Sistema ................................................................................ 38 
4.2.2. Erro de Emissão de Comando .............................................................................. 40 
4.2.3. Erro de Receção de Comando .............................................................................. 40 
4.2.4. Mercadoria Incorreta ............................................................................................. 41 

4.3. Etiquetagem de Estações de Loja e Paletes ........................................................... 41 
4.3.1. Modelo de Etiquetagem ......................................................................................... 41 
4.3.2. Alteração de Palete de LG .................................................................................... 45 
4.3.3. Comando “Continuar” ............................................................................................ 45 

4.4. Execução .................................................................................................................... 46 
4.4.1. Diálogo com o Sistema .......................................................................................... 46 
4.4.2. Execução Superior a Nove Caixas ........................................................................ 47 
4.4.3. Comando “Avançar” .............................................................................................. 48 
4.4.4. Comando “Anular” ................................................................................................. 48 
4.4.5. Comando “Reiniciar Execução” ............................................................................. 49 

4.5. Conclusão do Capítulo .............................................................................................. 50 



 

 

xi 

5. Potencial de Melhoria do Sistema Voice Picking proposto no Armazém .................. 51 
5.1. Aceitação e Parecer dos Pickers .............................................................................. 51 

5.1.1. Descrição do Estudo ............................................................................................. 51 
5.1.2. Análise de Resultados ........................................................................................... 52 

5.2. Identificação dos Custos .......................................................................................... 54 
5.3.  Produtividade e Fiabilidade ..................................................................................... 54 

5.3.1. Descrição dos Testes ............................................................................................ 54 
5.3.2. Análise Individual dos Resultados dos Testes ...................................................... 56 

5.3.2.1. Conjunto de Testes #1 .................................................................................................. 56 
5.3.2.2. Conjunto de Testes #2 a #4 .......................................................................................... 56 
5.3.2.2. Conjunto de Testes #5 .................................................................................................. 57 

5.3.3. Análise Geral dos Resultados dos Testes ............................................................. 58 
5.4. Conclusão do Capítulo .............................................................................................. 59 

 

6. Conclusão ......................................................................................................................... 61 
6.1. Conclusão do Trabalho ............................................................................................. 61 
6.2. Limitações do Trabalho ............................................................................................. 61 
6.3. Expansão da Tecnologia de Reconhecimento por Voz ......................................... 62 

7. Referências ....................................................................................................................... 63 

Anexos .................................................................................................................................. 67 
 

  



 

 

xii 

 	  



 

 

xiii 

Índice	  de	  Figuras	  	  

Figura 1: Proposta da metodologia de investigação para a dissertação ................................................ 3	  

Figura 2: Áreas de atuação da Jerónimo Martins (adaptado de Jerónimo Martins (2017)) ................... 5	  

Figura 3: Centros de distribuição e movimento de mercadorias em Portugal (Jerónimo Martins (2017))

 ......................................................................................................................................................... 7	  

Figura 4: Operações do armazém de frutas e vegetais (adaptado de Jerónimo Martins (2017)) ........ 12	  

Figura 5: Níveis de uma cadeia de abastecimento tradicional (adaptado de Richards (2011)) ........... 18	  

Figura 6: Atividades de armazém (adaptado de Koster, Le-Duc e Roodbergen (2007)) ..................... 19	  

Figura 7: Headset (headphones com microfone) utilizado no voice picking (Klein-Theyer, et al., 2016)

 ....................................................................................................................................................... 24	  

Figura 8: Níveis da tecnologia voice picking e comunicação entre si (adaptado de Azanha (2016)) .. 25	  

Figura 9: Diálogo entre o sistema voice e o operador (adaptado de Aristides (2011)) ........................ 26	  

Figura 10: Esquerda: Nível de serviço da tecnologia voice picking; Direita: Aumento da 

produtividade da tecnologia voice picking. (adaptado de Honeywell (2014); Zetes (2016); 

Voxware (2017)). ............................................................................................................................ 28	  

Figura 11: Atividades com necessidade de alterações para o funcionamento do sistema voice picking 

proposto. ........................................................................................................................................ 33	  

Figura 12: Processo de receção de paletes mono-artigo proposto. ..................................................... 35	  

Figura 13: Cartões coloridos de identificação de artigos em paletes multi-artigo. ............................... 36	  

Figura 14: Distribuição do número que constituem as paletes multi-artigo atualmente. (registo fisico 

das quantidade de artigos por palete multi-artigo recebidas durante os meses de Julho e Agosto).

 ....................................................................................................................................................... 37	  

Figura 15: Processo de receção de paletes multi-artigo proposto. ...................................................... 37	  

Figura 16: Esquerda: Palete mono-artigo; Direita: Palete multi-artigo com dois artigos. ................... 38	  

Figura 17: Esquerda: Conferência de mercadoria e aceitação de trabalho propostas para a palete 

representada na Figura 16 Esquerda; Direita: Conferência de mercadoria e aceitação de 

trabalho propostas para a palete multi-artigo representada na Figura 16 Direita. Os balões 

representam diálogo, as caixas representam utilização do leitor de RF. ....................................... 39	  

Figura 18: Diálogo proposto para a conferência de mercadoria incorreta. .......................................... 40	  



 

 

xiv 

Figura 19: Diálogo proposto para a repetição de comando. ................................................................ 41	  

Figura 20: Ilustração de uma etiqueta atual utilizada no LG2056 correspondente à loja Pingo Doce de 

Tomar. ............................................................................................................................................ 42	  

Figura 21: Alteração do código de etiqueta de palete. ......................................................................... 43	  

Figura 22: Ilustração da etiqueta representada na Figura 16 seguindo o modelo proposto de 

etiquetagem. .................................................................................................................................. 43	  

Figura 23: Esquerda: Representação do modo de colocação atual de etiquetas no LG; Direita: 

Representação do modo de colocação de etiquetas no LG proposto. .......................................... 44	  

Figura 24: Esquerda: Diálogo proposto de alteração de palete da estação de loja; Direita: Ilustração 

da alteração para códigos de terminação 196 para 197. ............................................................... 45	  

Figura 25. Sequência proposta de comandos fornecidos pelo sistema voice para a execução e 

valores entre os quais variam cada um dos comandos. ................................................................ 46	  

Figura 26: Diálogo de execução proposto da palete Dir. representada na Figura 16. ........................ 47	  

Figura 27: Diálogo de execução proposto para uma execução superior a nove caixas para o mesmo 

LG. ................................................................................................................................................. 48	  

Figura 28: Direita: Diálogo de término de execução correta proposto; Esquerda: Diálogo de término 

de execução incorreta proposto. .................................................................................................... 49	  

Figura 29: Alterações propostas para implementação do sistema voice picking proposto. ................. 50	  

Figura 30: Percentagens de pickers que conhece a tecnologia VP e que já utilizou a tecnologia VP. 52	  

Figura 31: Percentagem de pickers que acredita ser mais simples e mais produtivo, respetivamente, 

executar recorrendo tecnologia VP em comparação com a tecnologia RF. .................................. 52	  

Figura 32: Percentagem de pickers que preferem executar em RF e VP, respetivamente. ................ 53	  

Figura 33: Dados auxiliares à realização do modo de funcionamento do sistema VP obtidos no 

questionário. ................................................................................................................................... 53	  

 

 	  



 

 

xv 

Índice	  de	  Tabelas	  

Tabela 1: Insígnias na área da distribuição alimentar (adaptado de Jerónimo Martins (2017)) ............. 6	  

Tabela 2: Centros de distribuição Nacionais (adaptado de Jerónimo Martins (2017)) ........................... 7	  

Tabela 3: Sistemas de aprovisionamento (adaptado de Jerónimo Martins (2017)) ............................... 8	  

Tabela 4: Tipologia e método de picking por armazém (adaptado de Jerónimo Martins (2017)) .......... 9	  

Tabela 5: Estrutura de recursos humanos do armazém (adaptado de Jerónimo Martins (2017)) ....... 10	  

Tabela 6: Estrutura de recursos materiais e eletrónicos do armazém (adaptado de Jerónimo Martins 

(2017)) ............................................................................................................................................ 10	  

Tabela 7: Dimensão dos dez maiores fornecedores do armazém no período entre 01/01/17 e 

22/05/17 (Jerónimo Martins (2017)) ............................................................................................... 11	  

Tabela 8: Expedições diárias e posições de picking no armazém por tipologia de loja (adaptado de 

Jerónimo Martins (2017)) ............................................................................................................... 14	  

Tabela 9: Especificações de acondicionamento de mercadoria (adaptado de Jerónimo Martins (2017))

 ....................................................................................................................................................... 14	  

Tabela 10: Prós e contras da tecnologia voice picking (adaptado de Richards (2011)) ....................... 27	  

Tabela 11: Prós e contras da tecnologia voice picking (adaptado de Richards (2011)) ....................... 51	  

Tabela 12: Descrição dos cinco grupos de testes realizados. .............................................................. 55	  

Tabela 13: Média das medições obtidas nos testes #1, em segundos, e comparação percentual das 

mesmas. ......................................................................................................................................... 56	  

Tabela 14: Média das medições obtidas nos grupos de testes #2, #3 e #4, em segundos, por caixa e 

comparação percentual das mesmas. ........................................................................................... 57	  

Tabela 15: Média das medições obtidas nos testes #5, em segundos, por caixa e comparação 

percentual das mesmas. ................................................................................................................ 58	  

 

 	  



 

 

xvi 

 	  



 

 

xvii 

Acrónimos	  

B2B – Business to Business 

B2C – Business to Customer 

CA – Cadeia de Abastecimento 

CD – Centro de Distribuição 

Drª – Doutora 

Dr – Doutor  

ERP – Enterprise Resource Planning 

F&V – Frutas e Vegetais 

FIFO – First in, First Out 

JIT – Just-In-Time 

JM – Jerónimo Martins 

JMR – Jerónimo Martins Retalho 

LG – Estação de Loja 

PbL – Pick-by-Line 

PbS – Pick-by-Store 

PD – Pingo Doce 

PDT – Portable Data Terminal 

PPE – Porta Paletes Elétrico  

RF – Rádio Frequência 

RFID – Radio Frequency Identification 

SKU – Stock-Keeping-Unit 

VP – Voice Picking 

WMS – Warehouse Management System 

WPMS – Warehouse Phisical Management System 



 

 

xviii 

 



 

 

1 

1.	  Introdução	  

O primeiro capítulo tem como objetivo introduzir a dissertação para atribuição de grau de Mestrado. 

Apresenta a contextualização do problema fazendo alusão ao caminho que o trabalho tomará. São 

também definidos os objetivos do projeto e explicada a metodologia e a estrutura do mesmo.  

1.1.	  Contextualização	  do	  Problema	  

Como consequência do aparecimento de novas tecnologias, as empresas conseguiram cada vez mais 

otimizar os seus processos e têm-se vindo a tornar cada vez mais eficientes (Koster, Le-Duc, & 

Roodbergen, 2007). Tal conseguiu levar a uma redução de custos e a uma oferta de melhores níveis 

de serviço (Carvalho, et al., 2012). Contudo, a globalização atual, aliada à procura de preços reduzidos 

por parte dos clientes, levou a que o contexto económico de competitividade se agravasse e a que a 

necessidade de melhoria se tornasse continuamente essencial e desafiante para as empresas. (Koster, 

Le-Duc, & Roodbergen, 2007) 

No caso do grupo Jerónimo Martins (JM), líder na área da distribuição alimentar em Portugal, a busca 

por soluções ótimas e eficientes também é uma área de trabalho do quotidiano (Jerónimo Martins, 

2017) e, paralelamente, o estudo de tecnologias que contribuam para esse objetivo. Uma das áreas de 

atividade que está sujeita a esse trabalho é a cadeia de abastecimento do grupo, onde se incluem os 

seus centros de distribuição e armazéns. 

Segundo Won e Olafsson (2005), os armazéns representam componentes estratégicas de uma cadeia 

de abastecimento (CA) onde é possível atingir melhorias significativas, que levam a reduções de custos 

apreciáveis. Richards (2011) completa que essas melhorias são ainda mais evidentes em atividades 

que são desempenhadas maioritariamente por trabalho humano, estando assim mais vulneráveis a 

erros e a níveis de produtividade variáveis. Uma atividade de armazém com estas características é o 

picking (termo inglês para execução, usado frequentemente ao longo do trabalho). O picking é descrito 

como a separação e recolha dos produtos no armazém para posterior expedição (Hill, 2012).  

Neste trabalho, em conjunto com a JM, decidiu-se que teria interesse estudar uma dessas tecnologias, 

o voice picking, i.e., realizar a atividade de picking com recurso a comandos de voz, e planear a sua 

aplicação ao armazém de frutas e vegetais (F&V) do centro de distribuição (CD) da Azambuja. O 

armazém em estudo, utiliza atualmente outra tecnologia e terá necessidade de se adaptar para poder 

hospedar a nova, bem como as equipas que dele fazem parte. Desta forma, a dissertação assentará 

em três áreas: a pesquisa bibliográfica; o planeamento do modo de funcionamento da tecnologia e o 

estudo da potencial melhoria que o voice picking trará na operação do armazém. 
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1.2.	  Definição	  de	  Objetivos	  

O objetivo principal da dissertação de Mestrado é propor um plano de funcionamento da tecnologia VP 

no armazém F&V do CD da Azambuja, proporcionando assim à JM um documento de apoio à decisão 

para uma possível implementação de uma solução voice picking (VP). Para tal a dissertação deverá 

seguir os seguintes objetivos intermédios:  

• Contextualização e caracterização do problema, bem como do grupo JM, do armazém em 

estudo e das suas operações logísticas. 

• Análise e contextualização da operação de picking na operação total do armazém e clarificação 

da motivação para a alteração da tecnologia utilizada. 

• Apresentação e estudo da literatura existente na área de picking, nomeadamente dos sistemas 

VP utilizados noutros armazéns. 

• Apresentação de uma proposta de planeamento do funcionamento da tecnologia VP para o 

armazém em estudo. 

• Recolha, tratamento e análise de dados essenciais para poder prever o desempenho da 

tecnologia aquando da sua implementação, tanto a nível da produtividade esperada como da aceitação 

das equipas que trabalharão com o VP. 

• Reflexão sobre a utilização da tecnologia voice noutros armazéns da Jerónimo Martins Retalho 

(JMR) e noutras operações de armazém. 

 	  



 

 

3 

1.3.	  Metodologia	  da	  Dissertação	  de	  Mestrado	  

Face aos objetivos apresentados na secção anterior, a metodologia adotada para a presente 

dissertação de mestrado divide-se em seis fases como resume a Figura 1. 

 

Figura 1: Proposta da metodologia de investigação para a dissertação 

• Contextualização do Problema: Numa fase inicial é realizada uma contextualização do 

ambiente económico e empresarial em que se insere o presente caso de estudo, completando com 

uma breve descrição deste último. 

• Caracterização do Caso de Estudo: O segundo estádio pretende aprofundar a introdução do 

caso feita na primeira etapa (Contextualização do Problema). É apresentado o grupo JM, e o armazém 

de F&V em estudo com informação obtida junto da empresa. 

• Pesquisa Bibliográfica: A terceira fase da metodologia é coincidente com um dos capítulos de 

maior importância, uma vez que apresenta as bases teóricas necessárias para poder acompanhar a 

resolução do problema de forma objetiva e coerente com a literatura já existente. Começa por abordar 

a área mais generalista de “Logística e Cadeias de Abastecimento” no subcapítulo 3.1. de forma 

introdutória, ramificando até se chegar ao tema do subcapítulo 3.4., “Voice Picking” onde são 

apresentadas todas as características da tecnologia. Ainda na secção 3.5. são reportados três casos 

de sucesso na implementação da tecnologia noutros armazéns. Nesta fase é identificada a motivação 

que leva à proposta de alteração da tecnologia de picking utilizada no armazém e consequentemente à 

realização do presente documento. 

  

Contextualização do 
Problema 

Apresentação do Caso 
de Estudo 

Pesquisa Bibliográfica 

Proposta de 
Funcionamento do VP 

Análise de Melhorias 
do VP 

Conclusões Finais 
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• Proposta de Funcionamento do VP: Neste estádio da dissertação de Mestrado é 

apresentada uma proposta para o modo de funcionamento do sistema de voz. A realização desta etapa 

passou por uma pesquisa cuidada do modo de funcionamento dos sistemas de voz e da operação de 

picking do armazém em estudo para que fosse possível adaptar todas as funcionalidades. 

• Análise de Melhorias do VP: Para que sejam comprovadas as melhorias que a tecnologia 

proporciona ao armazém, neste estádio são apresentados e analisados os testes realizados ao nível da 

produtividade e da precisão da tecnologia e tratados os questionários respondidos por uma amostra da 

equipa do armazém sobre a tecnologia. 

• Conclusões Finais: No capítulo final é realizada uma reflexão sobre a proposta apresentada e 

os resultados analisados. Ainda são feitas algumas sugestões para trabalho futuro na área da 

utilização de sistemas de voz nos armazéns da JMR. 

1.4.	  Estrutura	  da	  Dissertação	  de	  Mestrado	  

O projeto de dissertação divide-se em seis capítulos: 

• Capítulo 1: Introdução ao tema em causa e breve apresentação do caso de estudo, onde 

também são enunciados os objetivos, a metodologia aplicada e a estrutura do documento. 

• Capítulo 2: Caracterização do Caso de Estudo, apresentação da JM, do armazém de F&V 

do CD da Azambuja. 

• Capítulo 3: Apresentação da Revisão da Literatura que enuncia e explica detalhadamente os 

conceitos necessários para o melhor entendimento do documento. Apresentação da motivação para a 

implementação do voice picking. 

• Capítulo 4: Apresentação de uma Proposta de Funcionamento do Sistema do Voice 

Picking. 

• Capítulo 5: Análise da Melhoria do Sistema Voice Picking, nomeadamente a produtividade 

e a precisão que a tecnologia proporciona. 

• Capítulo 6: Conclusão final e propostas e trabalho futuro. 
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2.	  O	  Caso	  de	  Estudo	  

Neste capítulo é apresentado o caso de estudo. Este divide-se nos subcapítulos: 2.1. A Jerónimo 

Martins, onde se encontra a caracterização do grupo com o qual a dissertação é desenvolvida, 2.2. O 

Armazém de Frutas e Vegetais, que dá a conhecer detalhadamente o armazém em estudo. É 

apresentada ainda uma secção final, 2.3., de conclusões do capítulo. 

2.1.	  A	  Jerónimo	  Martins	  

2.1.1.	  Introdução	  

O grupo teve início no ano de 1792 com apenas uma loja no Chiado aberta por um jovem que dá hoje 

nome ao grupo. Passados mais de 200 anos, após a compra da mesma por Elysio Pereira do Valle e 

Francisco Manuel dos Santos em 1920, o grupo que hoje conta com mais de 3000 lojas, continua a ser 

liderado pela família de Francisco Manuel dos Santos, sendo, desde o final de 2013, o seu bisneto 

Pedro Soares dos Santos, o presidente do concelho de administração. (Jerónimo Martins, 2017) 

Atualmente, o extenso império do grupo JM conta com mais de 95 mil de colaboradores espalhados 

pelos três países onde atua e com vendas na casa das dezenas de milhar de milhão de euros. Em 

2016, as vendas foram contabilizadas em 14.622 milhões de euros. (Jerónimo Martins, 2017) 

O grupo Jerónimo Martins atua em duas áreas: a Distribuição Alimentar e o Retalho Especializado 

(Figura 2). Do segmento de distribuição alimentar fazem parte: as insígnias Portuguesas Pingo Doce 

(supermercados) e Recheio (cash & carry), a Polaca Biedronka (supermercados) e a Colombiana Ara 

(lojas alimentares de proximidade). Na área de retalho especializado, a JM detém: em Portugal a 

marca Hussel (chocolates e confeitaria) que provém de uma parceria com a empresa alemã Douglas 

AG e a cadeia de cafetarias Jeronymo. Na Polónia a JM conta, desde 2011, com a cadeia Hebe à qual 

pertencem as farmácias Na Zdrowie. (Jerónimo Martins, 2017) 

 
Figura 2: Áreas de atuação da Jerónimo Martins (adaptado de Jerónimo Martins (2017)) 

 

Distribuição 
Alimentar 

Pingo Doce 
(Portugal) 

Recheio 
(Portugal) 

Biedronka 
(Polónia) 

Ara 
(Colômbia) 

Retalho 
Especializado 

Hussel 
(Portugal) 

Jeronymo 
(Portugal) 

Na Zdrowie/Hebe 
(Polónia) 
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Na área da distribuição alimentar, as quatro insígnias apresentam o número de lojas e a quantidade de 

vendas exibidas na Tabela 1: 

Tabela 1: Insígnias na área da distribuição alimentar (adaptado de Jerónimo Martins (2017)) 

Insígnia País Número de Lojas Vendas (milhões de €) 

Pingo Doce Portugal 413 3 558 

Recheio Portugal 42 878 

Biedronka Polónia 2 722 9 781 

Ara Colômbia 221 236 

 

Em Portugal estão presentes as cadeias Pingo Doce (PD) e Recheio, no entanto estas insígnias atuam 

em mercados diferentes. Enquanto o Pingo Doce pretende chegar a famílias, e por isso é classificado 

como um negócio business to consumer (B2C), a marca Recheio segue uma estratégia de business to 

business (B2B), uma vez que vende para empresas na área da hotelaria, restauração e pequeno 

retalho. Por esse motivo, alguns dos pontos de diferenciação das cadeias são distintos. O Pingo Doce 

foca-se em proporcionar uma ambiente único de loja criando uma proximidade com os seus clientes, 

sendo uma dessas ações a oferta de soluções alimentares como os serviços de take-away. O Recheio 

busca a relações de confiança e de longa duração com os clientes. Porém existem pontos de 

caracterização das cadeias que são semelhantes e que dão identidade ao grupo JM como o preço 

competitivo, a forte aposta nas marcas próprias e a oferta de produtos perecíveis de elevada variedade 

e qualidade. (Jerónimo Martins, 2017)  

Para que a qualidade seja garantida pelas cadeias PD e o Recheio, esta característica têm que 

acompanhar os produtos ao longo da CA, nomeadamente na sua localização anterior e primeira da 

responsabilidade do grupo, os armazéns. Para ambas as marcas o abastecimento é garantido pelos 

armazéns presentes nos CD Portugueses apresentados na secção seguinte. (Jerónimo Martins, 2017)  

2.1.2.	  Os	  Centros	  de	  Distribuição	  	  

Atualmente a JM, na representação da Jerónimo Martins Retalho (JMR – Prestação de Serviços para a 

Distribuição), empresa do grupo responsável pela distribuição alimentar em Portugal, conta com um 

total de sete CDs dos quais fazem parte um total de dezanove armazéns com a função de abastecer as 

insígnias Portuguesas da área alimentar do grupo. Os CDs encontram-se divididos em três zonas 

geográficas classificadas como zona Norte, Centro e Sul. Na Figura 3 é possível identificar as sete 

posições dos armazéns. 
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Figura 3: Centros de distribuição e movimento de mercadorias em Portugal (Jerónimo Martins (2017)) 

Desta forma, e resumidos na Tabela 2 encontram-se: 

• Na zona Norte dois CDs: Vila do Conde e, o mais recente, Alfena. Estes respondem aos 

pedidos das lojas que ficam a Norte da linha Figueira da Foz, Coimbra e Covilhã (sendo que ao 

contrário das duas primeiras, a Covilhã já pertence à zona Centro). 

• Na zona Centro quatro CDs: Azambuja, Vila Nova da Rainha, Alcochete e MARL, sendo este 

último um outsourcing da JM. Estes armazéns fornecem a zona central, limitada pela fronteira 

Norte acima referida e pela fronteira do Sul que corresponde à linha a norte das lojas de 

Moura, Beja e Sines, e as Regiões Autónomas dos Açores e Madeira. 

• A zona Sul tem um único CD: Algoz, responsável pelo abastecimento da costa Algarvia e toda 

a zona a Sul da fronteira com a zona Centro. 

Tabela 2: Centros de distribuição Nacionais (adaptado de Jerónimo Martins (2017)) 

Zona Centro de Distribuição Área 𝒎𝟐 Armazéns 

 
 

Norte 

Vila do Conde 21 000 Frescos e Talho; Congelados 
 

 
Alfena 

 
66 000 

 
Frutas e Vegetais; Peixe; Stock e 

JIT; Devoluções 
  

 
 
 

Centro 

 
Azambuja 

 
51 000 

 
Stock; Frutas e Vegetais; Frescos e 

Talho; Peixe  
 

Vila Nova da Rainha 27 000 JIT e Devoluções; PD&GO  
 

 MARL (outsourcing) 4 000 Congelados 
  

Alcochete 12 000 Stock e Recheio  
 

 
Sul 

 
Algoz 

 
21 000 

Stock; Frutas e Vegetais; Frescos e 
Talho; Peixe; Congelados 
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2.1.3.	  Os	  Sistemas	  de	  Aprovisionamento	  nos	  Armazéns	  JMR	  

As operações nos armazéns dividem-se em cinco atividades: receção; alocação; armazenamento; 

picking e expedição, explicadas em detalhe na secção 3.2.2. (página 20). A realização das cinco 

atividades caracterizam um armazém com um sistema de aprovisionamento de stock, em que é 

essencial execução de todas. Contudo, na JMR existem mais duas sistemas de aprovisionamento, 

Just-in-Time (JIT) e Cross-Docking, onde não há necessidade de desempenhar todas as atividades: 

• Stock: Este sistema é o preferencial para artigos não perecíveis, e é usado nos armazéns da 

JMR com o mesmo nome, os armazéns de stock. Estes armazéns definem-se por terem uma maior 

quantidade de mercadoria a ser recebida do que aquela que é expedida. Assim sendo, há a criação de 

um stock de segurança (buffer), que permite minimizar os prejuízos provenientes das falhas de entrega 

dos fornecedores e da rotura de artigos nas lojas (em especial dos artigos de marca própria que 

constituem um dos pilares de diferenciação). Na origem de um armazém de stock também podem estar 

questões contratuais como quantidades mínimas de encomenda. Havendo uma quantidade mínima de 

encomenda, os artigos serão requisitados com menor frequência e em maiores quantidades de modo a 

atingir uma quantidade igual ou superior à quantidade mínima exigida pelo fornecedor e tal permite tirar 

proveito das economias de escala. Contudo as quantidades elevadas de mercadoria irão criar 

volumosos valores de stock no armazém e consequentemente aumentar os custos de posse de stock. 

Na JM os artigos que vivem em ambiente de Stock são os artigos não perecíveis, com exceção dos 

não perecíveis de marca de indústria, por exemplo a Coca-Cola. 

• Just-In-Time: Os armazéns que funcionam em JIT são os mais dinâmicos, uma vez que os 

produtos que aí são movimentados não permanecem mais que 24h. São por isso armazéns ideais para 

produtos perecíveis ou não perecíveis com elevada rotação, como os artigos não perecíveis de marca 

de indústria. Neste ambiente não há criação de stock pois a mercadoria entregue pelos fornecedores 

corresponde ao volume de encomendas de mercadoria pedidas pelas lojas. Contudo, para que a 

existência desta filosofia de armazém seja possível é necessário que o nível de serviço dos 

fornecedores seja muito elevado, cumprindo com as quantidades de mercadoria e com os horários de 

entrega acordados. Neste sistema de aprovisionamento apenas são realizadas as atividades de 

receção, picking e expedição de mercadoria e as respetivas conferências entre as atividades. Na JMR, 

a maioria dos armazéns seguem uma filosofia de funcionamento JIT. 

• Cross-Docking: Este sistema é utilizado nos armazéns da JMR que funcionam com uma 

filosofia JIT  contudo apenas é utilizado para artigos de dimensões relativamente pequenas e com um 

elevado CARDEX (número de artigos da mesma gama). Exemplos desses artigos são: as 

maquilhagem, os artigos de livraria e as flores. Para estes, as lojas apenas informam os fornecedores 

dos Stock-Keeping-Units (SKUs) que vão precisar e, quando estes chegam ao armazém, estão já 

embalados e prontos a ser colocados na zona de expedição das lojas respetivas, não carecendo das 

operações de alocação e armazenamento. 

A Tabela 3 resume as informações sobre dos sistemas de aprovisionamento utilizados na JMR. 



 

 

9 

Tabela 3: Sistemas de aprovisionamento (adaptado de Jerónimo Martins (2017)) 

Aprovisionamento Armazéns Artigos 

Stock Stock; Congelados 
 

Não Perecíveis 

JIT Frutas e Vegetais; Frescos e 
Talho; Peixe; JIT 

 

Perecíveis e Não Perecíveis 
Marca Indústria 

Cross-Docking Frutas e Vegetais; JIT Dimensões Reduzidas e 
Elevado CARDEX 

 

2.1.4.	  Os	  Sistemas	  de	  Picking	  

Dentro dos armazéns da JM apenas se encontram duas formas de realizar o picking. Este pode ser 

tratado com uma metodologia de Pick-by-Store (PbS) ou Pick-by-Line (PbL): 

• Pick-by-Store: Este método tem como base uma estratégia picker-to-order, onde o operador 

apenas se encarrega de uma unidade de trabalho (palete) de cada vez e só inicia a seguinte quando a 

anterior estiver terminada. O colaborador ao receber um pedido de uma loja, ou parte dele, procede ao 

picking dos artigos necessários até concluir a execução pedida para aquela unidade de trabalho. De 

seguida, a palete é vitafilmada e colocada junto das portas de expedição para ser transportada para a 

loja que fez o pedido, ficando o operador disponível para começar uma nova tarefa. Neste tipo de 

execução, os artigos têm uma posição de picking fixa e é a “loja” que se move ao longo do armazém. 

Este modo de picking é comparado ao percurso de uma pessoa num supermercado recolhendo os 

produtos de uma posição fixa. 

• Pick-by-Line: Este sistema tem um processo inverso ao anterior. Os artigos ao invés de serem 

recolhidos das posições de picking, são colocados nas localizações das lojas. Neste método, o picker 

transporta uma palete composta por uma variedade limitada de artigos (usualmente apenas um, mas o 

sistema permite executar até oito SKUs em simultâneo) que são colocados durante o percurso nas 

posições das lojas, que são fixas no armazém. Este modelo de picking é comparado ao percurso de 

um carteiro que coloca as cartas nas moradas fixas. 

Atualmente, os armazéns do grupo presentes em Portugal que seguem uma estratégia de PbS são os 

que trabalham segundo um aprovisionamento de stock e os restantes, que seguem uma filosofia JIT, 

utilizam o método de PbL. A estas duas formas estão atualmente associadas diferentes tecnologias: 

rádio frequência (RF) e voice picking (VP), respetivamente. (Tabela 4) 

Tabela 4: Tipologia e método de picking por armazém (adaptado de Jerónimo Martins (2017)) 

Filosofia dos Armazéns Picking Método de Order Picking 

Stock PbS Voice Picking 
 

JIT PbL Rádio Frequência 
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2.2.	  O	  Armazém	  de	   Frutas	   e	   Vegetais	   do	   Centro	   de	  Distribuição	   da	  

Azambuja	  

2.2.1.	  Os	  Recursos	  

O armazém de F&V, um dos quatro armazéns presentes nos CD da Azambuja tem cerca de 10.000 𝑚! 

de área total que se divide em aproximadamente: 53% para área de movimentação, 41% para posições 

atribuídas às lojas e 16% de área reservada para stock (artigos à espera de serem executados e de 

paletes vazias).  

Nas suas instalações, contam-se um total de 42 portas utilizadas para a receção e para expedição de 

mercadoria, 19 de um lado e 23 do lado oposto que apenas se dedica à expedição de mercadoria.  

Na disposição do armazém, podem-se ainda encontrar 225 localizações de lojas, denominadas por 

estações de loja ou LG, que correspondem a 207 lojas Pingo Doce (das quais nove correspondem a 

lojas nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores), 16 estabelecimentos da insígnia Recheio e 2 

LGs dedicados ao abastecimento da cozinha do CD da Azambuja. (Anexo 1) 

Para o seu funcionamento, o armazém dispõe ainda de uma equipa de recursos humanos dividida em 

dois turnos e em quatro principais tipos de função (chefia do armazém, administrativo, picker, 

rececionista) com diferentes tarefas conforme apresenta a Tabela 5. 

Tabela 5: Estrutura de recursos humanos do armazém (adaptado de Jerónimo Martins (2017)) 

Cargo Atividades % Colaboradores 

Chefia do Armazém Supervisão 7% 

Administrativo Receção Administrativa 6% 

Picker Picking; Vitafilmagem 75% 

Rececionista Receção Física 13% 

 

O armazém conta ainda com recursos materiais e eletrónicos necessários para realizar as suas 

operações: os porta paletes elétricos (veículos para transporte de paletes dentro do armazém, 

denominados PPE), com capacidade para uma ou duas paletes e os leitores de RF ou Portable Data 

Terminal (PDT), para leitura de etiquetas. (Tabela 6) 

Tabela 6: Estrutura de recursos materiais e eletrónicos do armazém (adaptado de Jerónimo Martins (2017)) 

Aparelho Atividades Quantidade 

PPE (1 Palete) Picking; Expedição 50 

PPE (2 Paletes) Receção 7 

Leitores RF Receção; Picking; Expedição 62 
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2.2.2.	  Os	  Fornecedores	  

Os fornecedores são os responsáveis pela entrega da mercadoria que diariamente abastece o 

armazém. Apesar de existirem cerca de 5000 SKUs ativos no sistema do armazém, desde o início de 

2017 apenas foram registadas entregas de aproximadamente 50% desses artigos. Os produtos não 

fornecidos no período em análise (1 de Janeiro a 22 de Maio de 2017) não foram pedidos pelas lojas 

neste período ou foram descontinuados. Contudo, é importante ter em conta a sazonalidade de alguns 

artigos. Tratando-se de uma armazém de F&V é provável que uma boa porção dos artigos não 

recebidos ainda venham a ser no presente ano. 

Contando com um total de 122 fornecedores de frutas e de legumes, que não serão identificados por 

questões de confidencialidade, poucos são os que têm dimensões consideradas elevadas em termos 

do número de caixas ou variedade de artigos que abastecem ao armazém (Tabela 7). No entanto, o 

conhecimento dos maiores fornecedores é de extrema importância, uma vez que a esses deve ser 

exigido um nível de serviço muito elevado, para que a produtividade do armazém não fique 

comprometida. Assim, quanto maior for a quota do fornecedor no total de número de caixas e de SKUs 

que fornecem ao armazém, maior é a necessidade de exigência de cumprimento de quantidades e de 

horários de entrega. Contudo, esse horário nem sempre é respeitado criando irregularidades no 

funcionamento normal das operações ao longo do dia e levando, consequentemente, a períodos em 

que as operações estão sobrecarregadas, limitando a capacidade produtiva do armazém. 

Tabela 7: Dimensão dos dez maiores fornecedores do armazém no período entre 01/01/17 e 22/05/17 (Jerónimo 

Martins (2017)) 

Fornecedores	   %	  Caixas	   %	  Artigos	  	  

Fornecedor	  1	   16,74%	   5,80%	  
Fornecedor	  2	   12,85%	   12,32%	  
Fornecedor	  3	   6,96%	   7,93%	  
Fornecedor	  4	   3,81%	   0,81%	  
Fornecedor	  5	   3,02%	   0,44%	  
Fornecedor	  6	   2,63%	   1,69%	  
Fornecedor	  7	   2,34%	   3,30%	  
Fornecedor	  8	   2,28%	   2,62%	  
Fornecedor	  9	   2,16%	   2,54%	  
	  	  Fornecedor	  10	   1,90%	   0,08%	  
Total	  dos	  10	   54,69%	   37,54%	  
Total	  dos	  122	   100%	   100%	  
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2.2.3.	  A	  Operação	  

A operação diária tem início no dia anterior por volta das 16h. A esta hora chega ao sistema de gestão 

que o armazém utiliza, o Warehouse Physical Management System (WPMS), o pedido das lojas para o 

dia seguinte. Esse pedido é simultaneamente enviado para os fornecedores através de sistema SAP 

(software de gestão de empresas), que deste modo é informado sobre as quantidades a entregar no 

dia seguinte. 

No dia da operação as atividades podem agrupar-se em três secções: receção, picking e expedição de 

mercadoria, uma vez que este funciona com um sistema de aprovisionamento JIT. Contudo é 

importante realçar que nas passagens entre estas atividades é desempenhada uma conferência de 

mercadoria que permite identificar a ocorrência de falhas e erros antes iniciar cada etapa. (Figura 4) 

 

Figura 4: Operações do armazém de frutas e vegetais (adaptado de Jerónimo Martins (2017)) 

As chegadas dos veículos transportadores de mercadoria começam às 7h da manhã e perlongam-se 

ao longo do dia inteiro, somando um total que pode variar entre 80 a 100 chegadas diárias. Cada 

viatura pode trazer artigos de um ou mais fornecedores.  

A primeira operação ocorre aquando da chegada de um veículo transportador. A este é atribuído um 

número de reserva que o permite identificar e são registados os dados correspondentes à hora de 

chegada e à matrícula do mesmo.  

Após a entrada da viatura, é necessário confirmar administrativamente os fornecedores que esta 

representa e os artigos que transporta, bem como as quantidades e pesos a ser entregues de cada 

SKU. É neste momento também assegurada a existência de rastreabilidade nos artigos. Uma vez 

confirmada informaticamente toda a mercadoria do veículo é lhe atribuída uma porta do armazém para 

poder dar início ao descarregamento, i.e., a receção física. A receção administrativa conclui com a 

atribuição de porta. 

Durante esta segunda operação, o motorista procede ao descarregamento das paletes do veículo que, 

simultaneamente vão sendo pesadas por um rececionista que reconfirma as quantidades e os pesos 

das mesmas, certificando-se que correspondem aos dados inseridos no sistema na receção 

administrativa. Juntamente a este processo decorre o controlo de qualidade que garante o bom estado 

dos artigos em receção e o cumprimento dos requisitos exigidos. Concluída a receção física de cada 

palete, é atribuída uma etiqueta a cada artigo que esta transporta com as informações do mesmo: 

identificação do artigo, peso da totalidade do artigo, peso das caixas, peso da palete e hora de entrada. 

Receção 

• Administrativa 
• Fisica 
• Controlo de 
Qualidade 

Conferência Picking 

• Execução 
• Vitafilmagem 

Conferência Expedição 
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Neste momento também são contadas as caixas CHEP, conhecidas pelos seus formatos standard, a 

serem rececionadas, para que estas não se extraviem. Também na receção, os operadores por ela 

responsáveis têm a liberdade de construir e/ou desconstruir as paletes, conforme for mais conveniente 

para a operação de picking.  

Concluída a entrada da mercadoria, as paletes são transportadas (normalmente com um PPE de 

capacidade para duas paletes conduzido por um supervisor) até à zona onde ficam armazenadas por 

um período máximo de poucas horas, até serem recolhidas para a execução por um picker. 

O picking no presente armazém realiza-se em PbL. Deste modo, o picker, ao iniciar a execução, utiliza 

um PDT para ler as etiquetas dos artigos presentes numa palete, até um máximo de três (embora o 

sistema permita a execução simultânea de oito artigos, a chefia do armazém limitou a execução 

simultânea a três artigos). Automaticamente, o sistema reconhece o(s) artigo(s) presentes na palete e 

associa-o(s) às lojas que fizeram pedidos daquele(s) SKU(s). Prontamente, o leitor indica as 

localizações (estações de loja ou LGs) a que o picker se tem que dirigir para executar as caixas. 

Quando, durante o percurso, o operador colocar a última caixa da palete que transporta, esta unidade 

de trabalho fica concluída. De seguida o sistema ir-lhe-á sugerir que aceite novamente uma nova 

palete para execução, reiniciando todo o processo anteriormente descrito. Uma ocorrência possível 

durante a atividade é o operador deparar-se com uma palete correspondente a uma estação de loja, 

completa, a que se dá o nome de “Contentor Cheio”. Nesta situação a execução é momentaneamente 

parada e o operador pausa a palete que está a executar, recua a palete completa para o centro do 

corredor e coloca uma nova palete vazia na estação de loja, atribuindo a essa nova palete uma nova 

etiqueta. Tomados estes passos, o operador poderá continuar a execução. Também pode ocorrer (por 

especificação da loja) que, ao invés do operador encontrar uma palete na posição da loja, encontre um 

skate (alternativa à palete). No entanto, as tarefas seriam semelhantes. 

Após a execução, as paletes e os skates completos colocados no interior do corredor (atrás das 

estações de loja), são vitafilmadas por um picker responsável por essa atividade e colocadas no lado 

oposto do corredor, onde se encontram as paletes prontas para a expedição.  

No final do dia, para que seja possível abastecer as lojas antes da sua abertura, é efetuada a última 

operação, a expedição, que é realizada pelos motoristas responsáveis pelo abastecimento das lojas. 

No Anexo 2 está representado um fluxograma da operação do armazém onde são ilustradas as 

atividades descritas na secção. 
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2.2.4.	  Os	  Clientes	  

Os clientes para os quais o armazém aprovisiona mercadoria são atualmente as 207 lojas Pingo Doce, 

16 lojas Recheio da zona Centro e a cozinha do CD da Azambuja. Cada loja ocupa uma posição de 

picking, i.e., um LG, com exceção da cozinha que ocupa duas posições (Anexo 1). Todavia, embora as 

lojas ocupem o mesmo espaço no armazém, as distintas dimensões das lojas e das suas vendas 

explicam as diferenças na quantidade de mercadoria pedida diariamente pelas mesmas. As paletes 

das estações de loja podem ter seis tipos de finalidade: lojas das Regiões Autónomas da Madeira ou 

dos Açores, lojas Hiper PD, lojas Mega e Super PD, lojas PD&GO, lojas Recheio e a cozinha do CD 

(Tabela 8). 

Tabela 8: Expedições diárias e posições de picking no armazém por tipologia de loja (adaptado de Jerónimo 

Martins (2017))  

Modelo de Loja Paletes Expedidas por Dia por Localização #Localizações 

Açores e Madeira 30 a 200 9 

Hiper PD 10 a 30 5 

Mega e Super PD 1 a 25 189 

PD & GO 1 a 3 4 

Recheio  5 a 30 16 

Cozinha 1 a 2 2 

Total 1500 a 4000 225 

 

Adicionalmente, embora se consiga identificar um modelo mais popular de altura e de tipo base para o 

acondicionamento da mercadoria que é expedida para as lojas, certas lojas têm algumas exigências 

específicas de aprovisionamento de mercadoria a que os operadores do armazém deverão ter atenção 

(Tabela 9). Estas especificações são oriundas das condições físicas para a receção e 

aprovisionamento de mercadoria das lojas a que se destinam. 

Tabela 9: Especificações de acondicionamento de mercadoria (adaptado de Jerónimo Martins (2017)) 

Parâmetro Especificação  % Lojas 

 
 

Altura 
 

+ / - 1,80 m 98% 

+ / - 1,70 m 2% 

+ / - 1,50 m 0% 

+ / - 1,20 m 1% 

 
 

Base 

Palete Madeira 85% 

Skate 15% 

Palete Plástico 0% 
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2.3.	  Conclusões	  do	  Capítulo	  

Com a leitura deste capítulo foi possível, inicialmente, compreender a dimensão do grupo, tendo-se 

começado por apresentar o grupo JM e o seu desenvolvimento desde o início em 1792. Seguidamente, 

foram introduzidas as insígnias do grupo dando especial enfâse às que atuam na área da distribuição 

alimentar em território Nacional, o Pingo Doce e o Recheio. 

Da JMR (Jerónimo Martins Retalho), foram apresentados todos os CDs presentes em Portugal, 

sintetizados os sistemas de aprovisionamento e os métodos de picking utilizados nos mesmos e 

identificadas as tecnologias usadas na atividade em estudo. Ficando assim o leitor com uma ideia geral 

das operações logísticas do grupo em Portugal. 

Na secção 2.2. procedeu-se à apresentação mais detalhada do caso. Foi apresentado o armazém em 

estudo e deste foram indicados os recursos de que beneficia atualmente, apresentados os seus 

fornecedores e clientes e descritos os principais processos operacionais. 

Na processo de conhecimento da operação, em especial no picking, foram notadas oportunidades de 

melhoria, tidas em conta ao longo do trabalho, e que são apresentadas e trabalhadas após a pesquisa 

da literatura existente. 
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3.	  Revisão	  da	  Literatura	  

O presente capítulo fornece ao leitor a base teórica necessária para o acompanhamento do projeto e 

da dissertação que se seguirá posteriormente. São abordados os temas que permitem conhecer os 

conceitos essenciais na área da logística, das cadeias de abastecimento e das atividades de armazém, 

nomeadamente do picking e, em especial, do picking feito por voz. Conclui-se apresentando na secção 

de conclusão do capítulo a motivação para a implementação da tecnologia VP. 

O capítulo encontra-se dividido em seis partes: 3.1. Logística e Cadeias de Abastecimento; 3.2. 

Armazéns; 3.3. Picking; 3.4. Voice Picking; 3.5. Casos de Implementação de Voice Picking e 3.6. 

Conclusões do Capítulo. 

3.1.	  Logística	  e	  Cadeias	  de	  Abastecimento	  

Os conceitos logística e cadeias de abastecimento aparecem a par com a área da investigação 

operacional durante a Segunda Guerra Mundial. Nessa altura, estas disciplinas procuravam melhorar 

processos como o abastecimento de armas e recursos para os militares e o transporte de feridos (Glas, 

Hofmann, & Eßig, 2011). No entanto, hoje em dia, a logística e a gestão das cadeias de abastecimento 

(CAs) são definidas de uma forma bastante mais generalista. 

Segundo Grant, et al. (2005), logística é entendida como “a gestão de fluxos (físicos e de informação) e 

o armazenamento desde os fornecedores até aos clientes”. Dela nasce o conceito de CA ao qual, por 

definição, acresce a preocupação pela integração e gestão das relações dos fluxos (Richards, 2011). 

No mesmo sentido, para Prata (2013) uma CA é “uma organização (de várias empresas) altamente 

colaborativa com uma dinâmica de rede reconfigurável”. Embora semelhante, esta segunda definição 

evidencia a existência de diversas entidades, que são responsáveis por diversas complexidades na 

gestão de CAs (Speranza, 2016). Desta forma, o estudo pelas áreas acima citadas tornou-se de 

elevado interesse para as empresas.  

Nesta rede, denominada de cadeia de abastecimento, existe transmissão de bens ou serviços de nível 

para nível (da cadeia), com o objetivo desses chegarem ao cliente nas condições perfeitas, i.e., 

produtos corretos, quantidades certas, dentro do tempo oportuno e com o menor custo possível 

(Carvalho, et al., 2012). Por esse motivo é essencial que haja uma boa coordenação entre as partes 

envolvidas.  
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Na Figura 5 pode-se observar uma CA simples com os níveis e com o fluxos de bens descriminados 

(no sentido oposto funcionam os fluxos de informação, por exemplo encomendas, e monetário). 

 
Figura 5: Níveis de uma cadeia de abastecimento tradicional (adaptado de Richards (2011)) 

Tradicionalmente, como representado, considera-se um primeiro patamar de uma CA o nível onde 

estão os fornecedores das matérias primas, frequentemente, muito próximos geograficamente da 

entidade seguinte, o produtor. Neste segundo estádio, as matérias são alteradas e transformadas em 

produtos finais ou quase finais (dependendo do tipo de produto e da estratégia da cadeia) uma vez que 

se poderá decidir atrasar parte das transformações nos produtos, fenómeno denominado de 

postponment. Saídos do produtor, os bens são usualmente transportados para um armazém de um 

CD, onde permanecem até serem finalmente levados aos retalhistas que abastecem os clientes finais e 

que representam o último nível da cadeia. (Carvalho, et al., 2012)  

Todavia, embora este exemplo sugira que as CAs sejam redes simples e estáticas, a verdade é que 

são bastante complexas e dinâmicas. Dependendo de diversas variáveis, como: as características dos 

produtos em movimento, a dimensão e a quantidade de fornecedores e produtores, as localizações e 

dimensões dos CDs, as estratégia dos retalhistas e o mercado de clientes, entre outras. As CAs são 

por esse motivo diferentes umas das outras podendo haver mais ou menos níveis e mais ou menos 

entidades (Richards, 2011). No entanto, objetivos como a sincronização entre a produção e a procura e 

a redução de ineficiências são comuns a todas as cadeias de abastecimento (Carvalho, et al., 2012). 

3.2.	  Armazéns	  

Embora em todos os níveis das CAs se possa encontrar locais de armazenamento, sejam estes de 

matérias primas, produtos inacabados ou produtos acabados, os armazéns mais dinâmicos são os que 

se seguem à produção localizados em CDs. Estes armazéns, são usualmente abastecidos por diversos 

produtores/fornecedores e são local de passagem para um grande número de produtos (SKUs) 

diferentes. Para que se possa tirar o melhor partido destes armazéns é essencial conhecer as funções 

que podem desempenhar e as operações que neles podem ocorrer. Desta forma, as seguintes secções 

3.2.1. e 3.2.2. explicam, respetivamente, cada um destes temas. 

 	  

Fornecedores Produtores Centros de 
Distribuiçãos Retalhistas Clientes Finais 
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3.2.1.	  As	  Funções	  

De um ponto de vista clássico, os armazéns tinham apenas a função de garantir a armazenamento de 

produtos e a constituição de stock, razão pela qual não criavam valor à cadeia (Carvalho, et al., 2012). 

Hoje em dia, os armazéns tornaram-se pontos mais dinâmicos da CA e por isso podem desempenhar 

outras funções segundo Gu, Goetschalckx e McGinnis (2007) como a consolidação de stock, a 

realização de atividades de valor acrescentado e a criação de buffer: 

• Consolidação de Stock: Os produtos vindos de diversos fornecedores são agrupados, de 

acordo com os pedidos, para seguirem para os clientes. Desta forma, numa única viagem podem ser 

entregues ao cliente produtos de vários fornecedores, evitando que existam viagens de todos os 

fornecedores para todos os clientes que abastecem. A maior vantagem da consolidação traduz-se em 

reduções significativas nos custos de transporte de entrega de mercadoria. (Richards, 2011) 

• Realização de Atividades de Valor Acrescentado: Em muitos casos, tarefas como kitting 

(customização de um produto final constituído por várias componentes), labelling (rotulagem dos 

produtos), pricing (colocação de preços nos produtos), assembling (montagem de componentes num 

produto final) são realizadas em armazém, dependendo do funcionamento da CA. (Koster, Le-Duc, & 

Roodbergen, 2007) 

• Criação de Buffer: A criação de stock de segurança permite reduzir o impacto na CA quando 

esta é afetada por fatores como a variabilidade da produção/abastecimento e a variabilidade da 

procura, nomeadamente na situação em que o fluxo de produção/abastecimento é menor que o valor 

de procura. (Richards, 2011) 

Contudo, para todo e qualquer caso, o objetivo genérico é simultaneamente reduzir custos, i.e., reduzir 

ineficiências e aumentar o nível de serviço ao cliente (indicador de qualidade com que o fluxo de bens 

ou serviços é gerenciado).  

3.2.2.	  As	  Operações	  

Num armazém tradicional, os produtos passam por várias operações que se podem agrupar em cinco 

grupos: a receção; a alocação; o armazenamento; o picking (ou em Português, execução) e a 

expedição, sendo que os dois primeiros se referem a operações de entrada de produtos e os dois 

últimos a operações de saída, como apresentado na Figura 6. (Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007) 

 
Figura 6: Atividades de armazém (adaptado de Koster, Le-Duc e Roodbergen (2007)) 

Receção Alocação Armazenamento Picking Expedição 
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Na operação de receção, é verificado se a entrega contempla os produtos corretos e na quantidade 

correta. Representa usualmente cerca de 10% dos custos totais de um armazém. É precedida de duas 

outras atividades: a pré-receção onde é acordada a dimensão e a quantidade de caixas de produto, o 

tamanho e o formato da palete, o modo, a quantidade e a frequência de entrega daquele produto; e a 

preparação do armazém para fazer a receção, uma vez que é necessário aprontar o espaço e os 

recursos para realizar a atividade. (Rodrigues & Pizzolato, 2003) 

A segunda atividade é a alocação e a colocação dos produtos na sua posição de armazenamento. Hoje 

em dia, a alocação é, muito frequentemente, feita por sistemas de informação, por exemplo o WMS, 

que baseados nas dimensões das paletes, nas características do produto e nos recursos disponíveis, 

lhe atribuem a melhor localização possível. Caso não exista um sistema com esta função, a atividade 

torna-se tarefa do gestor de armazém. No âmbito da alocação, uma outra escolha recai sobre o gestor 

de armazém. Esta pode ser uma alocação de filosofia fixa (quando existe uma localização permanente 

para cada artigo) ou aleatória (quando os produtos são colocados na posição mais eficiente disponível 

no momento). Uma vez atribuída, o produto é colocado na sua localização. Esta etapa representa 

cerca de 15% dos custos totais de um armazém. (Richards, 2011) 

Agora em stock, os produtos permanecerão na sua posição até ser dada ordem em contrário. Esta 

terceira fase constitui cerca de 10% a 15% dos custos totais. (Richards, 2011) 

Após ser recebido um pedido de um cliente, é desempenhada a atividade de picking. Esta operação é 

definida, segundo Gharbi, Zgaya e Hammadi (2013), por “recolha do mix correto de produtos, em 

quantidades corretas para satisfazer as necessidades do consumidor”. É a atividade mais dispendiosa 

de um armazém hoje em dia, constituindo cerca de 35% dos custos totais (Richards, 2011). Será sobre 

esta atividade que o trabalho se desenvolverá, pelo que será abordada em maior detalhe no 

subcapítulo seguinte. 

Concluída a quarta etapa o produto segue para a expedição, que constitui o carregamento dos veículos 

de transporte de mercadoria que seguem para os clientes. Esta operação pode ser precedida por 

atividades pré-expedição como a vitafilmagem (envolvimento de paletes com película de vitafilme 

prevenindo a desagregação durante a execução e o transporte) ou de outras atividades de valor 

acrescentado como as referidas no capítulo 3.2.1 (página 19). Frequentemente, esta última operação  

apresenta um valor próximo de 30% dos custos totais de um armazém. (Richards, 2011) 
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3.3.	  Picking	  

3.3.1.	  Importância	  do	  Picking	  

O picking (ou execução) é uma das atividades mais importantes de armazém e consiste na separação 

de produtos por encomendas (Rodrigues & Pizzolato, 2003). Esta representa a maior fatia dos custos 

totais de armazém e é a operação que carece de maior nível de recursos humanos, sendo responsável 

por cerca de 60% dos custos com pessoal (Miller, 2004). O principal objetivo do estudo desta atividade 

é conseguir com que o operador responsável por esta atividade, também denominado por picker, a 

desempenhe com a maior eficiência, produtividade e precisão possíveis. (Gharbi, Zgaya, & Hammadi, 

2013) 

Segundo Richards (2011), cerca de 60% do tempo desta tarefa é passado em movimentação entre as 

localizações dos produtos a executar, fator que torna o layout do armazém um dos principais focos 

para a sua melhoria, de modo a encurtar as distâncias percorridas. No entanto, existem outros desafios 

a otimizar. Dos 40% restantes de tempo fazem parte atividades como: o carregamento de caixas para 

paletes, a construção de paletes e a validação da execução no sistema (método de picking), que 

devem de ser analisados. Para tal ser possível, e com o objetivo de melhorar a atividade de picking, é 

essencial conhecer-se as estratégias e os métodos de picking utilizados atualmente, que são 

determinantes para a eficiência das tarefas que o constituem. 

3.3.2.	  Estratégias	  de	  Order	  Picking	  

O desempenho da atividade de picking baseia-se numa das estratégias seguidamente apresentadas 

cuja escolha depende das características dos artigos manuseados como a dimensão e a fragilidade, a 

popularidade no armazém (frequência com que são visitados no armazém), a correlação de picking 

com outros artigos, etc. (Won & Olafsson, 2005) Também os recursos disponíveis e o tempo disponível 

para completar as encomendas são fatores limitantes aquando da escolha da estratégia de picking 

para um armazém. (Brynzér & Johansson, 1995) 

Desta forma as estratégias de order picking estão divididas em três diferentes ideologias: picker-to-

goods; goods-to-picker, dependendo de quem se desloca no armazém. Se for o picker a dirigir-se às 

localizações onde os artigos se encontram, trata-se da primeira. Se o caso for o contrário então refere- 

-se à segunda. E a terceira estratégia é o picking automatizado que tem por base a tecnologia já 

existente para o desempenho da atividade. Porém, a maioria dos armazéns continuam a usar a 

estratégia em que o operador se desloca (Grosse, Glock, Jaber, & Neumann, 2015). Dentro do grupo 

de estratégias picker-to-goods as cinco mais comuns são: o picker-to-order, batch picking, cluster 

picking, zone picking e wave picking, seguidamente apresentados. 
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• Picker-to-Order: O picker aceita um pedido e executa os itens necessários para a satisfazer. 

Uma vez terminada recebe um novo pedido. Atualmente é a forma mais comum de abordar a atividade. 

(Richards, 2011) 

• Batch Picking: Nesta estratégia são agregadas duas ou mais encomendas simultaneamente a 

cargo do mesmo picker, reduzindo dessa forma os tempos de viagem por encomenda (Dukic & Oluic, 

2007). Após a recolha, os itens são separados de modo a satisfazerem os pedidos para que foram 

recolhidos. Podem-se distinguir dois tipos de batch picking: pick-by-line ou pick-to-zero. No primeiro, a 

quantidade recolhida do item é em excesso (por facilidade de transporte), no segundo a quantidade é a 

correspondente à dos pedidos pelos quais o operador estava responsável. (Richards, 2011) 

• Cluster Picking: Embora semelhante ao método anterior, neste a separação dos itens é feita 

no momento da sua recolha. O operador segue o seu percurso (viagem entre localizações de picking) 

recolhendo os artigos dos pedidos e à medida que os vai colocando num compartimento representativo 

da encomenda a que pertencem. Desta forma, quando todos os artigos estiverem executados, os 

pedidos também já estarão separados. Este método leva a reduções do tempo de picking na ordem 

dos 20% comparativamente ao método picker-to-order. (Brynzér & Johansson, 1995) 

• Zone Picking: Os operadores estão divididos por zonas de picking. Uma vez completo o 

pedido na zona a que o primeiro picker esta alocado, este é transmitido para a zona seguinte e assim 

sucessivamente. Enquanto essa encomenda segue para jusante, cada operador, ao terminar a 

execução na sua zona, aceita um novo pedido. (Gu, Goetschalckx, & McGinnis, 2010) 

• Wave Picking: A característica desta estratégia é o lançamento de listas de encomenda a 

horas específicas do dia para que a atividade possa ser calendarizada e compatível com as outras 

atividades do armazém, tal como trocas de turnos ou reposição de itens para a sua posição de picking. 

(Richards, 2011) 

Embora as cinco estratégias referidas, pertencentes ao grupo picker-to-goods sejam as mais 

populares, as goods-to-picker, onde são os itens que se deslocam até operadores, oferecem diversas 

vantagens. Nesta filosofia são obtidos valores de precisão elevados comparativamente com a 

estratégia inversa. Igualmente, por ter sido eliminado o tempo de viagem do picker até à posição dos 

produtos, também é obtida uma maior rapidez e consequentemente produtividade. Mais, não só a 

ideologia goods-to-picker, mas também a ideologia de picking automatizado proporcionam postos de 

trabalho mais ergonómicos. (Richards, 2011)  
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3.3.3.	  Métodos	  de	  Picking	  

Apesar da nomenclatura muito idêntica é importante diferenciar os métodos de picking das estratégias 

de order picking mencionadas na secção anterior. Enquanto antes foram referidas as estratégia com 

que eram aceites os pedidos e a forma como os operadores os poderiam agregar, na presente secção 

apresentam-se os métodos como os operadores realizam o picking dos itens e a forma como validam a 

execução dos mesmos. Segundo Richards (2011), os métodos mais utilizados são o paper-pick-lists, a 

leitura códigos de barras RF, a leitura de etiquetas RFID, o pick-by-light e o voice picking: 

• Paper-Pick-Lists: É o método mais básico. O operador cumpre a sua tarefa munido de uma 

folha de papel (pick-list) com a informação do número da encomenda e do código a que esta 

corresponde, da descrição, da localização e da quantidade dos produtos a serem recolhidos. Se 

ocorrer alguma anomalia, esta deve ser anotada para ser prontamente analisada. Embora seja o mais 

rústico, é também o método mais utilizado. Segundo Wu (2016) nos EUA, 80% do picking é feito com 

base em listas de papel. No entanto, o uso deste método pode levar a erros e a perdas de tempo a 

cada execução na confirmação escrita de cada artigo.  

• Códigos de Barras e Etiquetas RFID: Apesar da leitura de códigos de barras e de etiquetas 

de Radio Frequency Identification (RFID) apresentarem consideráveis diferenças na facilidade de 

comunicação com o leitor e na capacidade de armazenamento de informação, a favor da segunda 

tecnologia, ambas funcionam de forma bastante semelhante. O operador responsável pelo picking é, 

nas duas tecnologias, portador de um leitor para ler os códigos (ou etiquetas) dos artigos que executa e 

inseri-los no sistema. (Richards, 2011) 

• Pick-by-Light: O método de picking pick-by-light ou pick-to-light auxilia-se na utilização de 

luzes. Inicialmente, acendem-se as luzes de todas as posições de picking a que o operador se terá que 

dirigir para executar com a informação da respetiva quantidade. À medida que este vai terminando a 

execução em cada localização, o operador confirma a conclusão desligando a luz daquela localização 

e seguindo para a seguinte. Este método é utilizado frequentemente quando as localizações de picking 

são muito próximas umas das outras, i.e., quando o picker consegue, sem necessidade de se deslocar, 

chegar à maioria dos produtos a executar. (Richards, 2011) 

• Voice Picking: O picker realiza e confirma a execução com auxílio à audição de mensagens 

de voz que o sistema lhe envia com as informações necessárias para concretizar a tarefa e confirma a 

sua execução através de comandos de voz que transmite ao sistema. Para tal, são fornecidos uns 

headphones com microfone, i.e., um headset, ao operador e um computador portátil, que usualmente 

se coloca à cintura, para possibilitar a comunicação com o sistema. (ID Label Incorporation, 2012) Esta 

tecnologia tem vindo a revolucionar globalmente o funcionamento de muitos armazéns. Este será o 

método estudado no presente trabalho, pelo que, na secção seguinte, será explicado em maior detalhe. 

(Miller, 2004) 
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3.4.	  Voice	  Picking	  

A tecnologia voice picking aparece com a necessidade de melhorar continuamente o processo de 

execução. Apesar dos bons resultados dos métodos antecessores, como a leitura de etiquetas por 

rádio frequência e a metodologia pick-to-light, o aumento da competitividade levou a uma procura de 

novas soluções aparecendo assim as tecnologias RFID e voice picking (Kondo & Abe, 2014). Nesta 

segunda, cada picker, encontra-se munido de um headset semelhante ao representado na Figura 7 e 

um computador portátil para colocar usualmente à cintura que funciona como receptor e emissor de 

rádio frequência, como anteriormente referido. (Klein-Theyer, et al., 2016) 

 
Figura 7: Headset (headphones com microfone) utilizado no voice picking (Klein-Theyer, et al., 2016) 

O aparecimento das tecnologias por voz começou a desenvolver-se em meados de 1940. Atualmente 

esta tem tido efeitos muito positivos em diversas industrias de áreas como o retalho alimentar. 

(Azanha, et al., 2016; Miller, 2004) 

3.4.1.	  O	  Funcionamento	  

O funcionamento da tecnologia divide-se em três níveis (Azanha, Vivaldini, Pires, & Junior, 2016). O 

primeiro, doravante denominado por Source, é composto pelos sistemas de gestão de armazéns que 

atuam como fonte de informação, exemplos desses sistemas são o Warehouse Management System 

(WMS) e o Enterprise Resource Planning (ERP). No segundo nível está presente a tecnologia 

inovadora Voice picking. Existem atualmente duas diferentes tecnologias de voz: a dependente e a 

independente. A primeira, está preparada para reconhecer a voz de uma só pessoa, enquanto que a 

segunda é independente da voz em utilização (Azanha, Vivaldini, Pires, & Junior, 2016). Esta 

tecnologia é adquirida através de fornecedores especializados como as empresas Voxware e Vocollect. 

Por vezes estas podem oferecer o serviço com os níveis source e voice agregados. Por fim, no último 
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nível, designado Operador, encontram-se os colaboradores responsáveis pela atividade de picking, e 

todos os aparelhos que estes transportam consigo anteriormente referidos, o headset e o computador 

portátil. (Figura 8)  

Porém, para uma implementação bem sucedida da tecnologia o armazém tem de ter disponível 

algumas capacidades das quais dependem o seu funcionamento, nomeadamente, a disponibilidade de 

rede sem fios no armazém e a atualização regular dos sistemas de source. Não havendo uma rede 

wireless disponível, não é possível ocorrer comunicação entre o nível intermédio e o operador, e vice 

versa (Azanha, Vivaldini, Pires, & Junior, 2016). Quanto ao segundo fator, o source, apenas a 

existência de softwares de informação não é suficiente para o VP funcionar eficientemente, é essencial 

que estes estejam também em uso, atualizados e disponíveis para fornecer a informação que é 

necessária ao nível seguinte e consequentemente ao operador. (ID Label Incorporation, 2012) 

 
Figura 8: Níveis da tecnologia voice picking e comunicação entre si (adaptado de Azanha (2016)) 

O processo tem início aquando da receção de um pedido no armazém. O sistema source organiza a 

ordem pela qual o picking vai ser executado, ou seja o percurso, e disponibiliza ao nível intermédio o 

código, a descrição, a localização e a quantidade de todos os itens a serem recolhidos para aquele 

pedido. A aplicação VP ao receber e processar esta informação transforma-a em comandos de voz que 

são seguidamente enviados para o operador. Nesta última passagem, já só são enviadas as 

informações referentes à localização e à quantidade a executar de cada artigo. (Banker, 2007) 

Adicionalmente, o sistema permite que a informação seja transmitida no sentido inverso. Desta forma, 

o picker, equipado de um microfone, consegue também passar informação para o sistema. Essa 

comunicação, no sentido inverso é, no nível do VP, de novo codificada para a linguagem na qual os 

dois primeiros níveis partilham informação (esta pode ser linguagem de programação, ficheiros de 

textos, etc.). Esta funcionalidade permite ao operador confirmar a realização do picking em cada 

localização informando, em tempo real, o progresso da encomenda que está a executar (Kondo & Abe, 

2014). A possibilidade de o operador comunicar com o sistema também permite que este consiga pedir 

que a informação seja repetida em caso de não entendimento. Tome-se o exemplo da Figura 9: 

Source 
      Linguagem 

     Código Voice 
    Rede 

     Wireless  Operador 
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Figura 9: Diálogo entre o sistema voice e o operador (adaptado de Aristides (2011)) 

No exemplo, o sistema começa por indicar ao operador a informação do corredor a que este se tem de 

dirigir, ”Corredor 𝑋𝑋”, onde  𝑋𝑋 corresponde a um corredor único no armazém. Uma vez no corredor, é 

necessário que o picker confirme a sua chegada, dizendo “OK”, para o sistema reconhecer que este se 

encontra no corredor correto. Imediatamente, o sistema disponibiliza a informação da posição no 

corredor a que este se tem de dirigir, “Posição   𝑌𝑌”, onde 𝑌𝑌 corresponde a uma única localização de 

picking pertencente ao corredor 𝑋𝑋. Mais uma vez, o sistema aguarda a confirmação em como foi 

encontrada a localização correta solicitando normalmente dois a três dígitos aleatórios que confirmam 

que o executante se encontra na posição correta (Banker, 2007). Assim este, ao confirmar, deve 

verbalizar os dígitos de confirmação da posição  𝑌𝑌 e confirmar, neste exemplo, ”𝑌!𝑌!,OK”. 

Numa última interação o sistema informa a quantidade de artigo a executar “𝑍𝑍 unidades”, onde 𝑍𝑍 

corresponde ao número de caixas ou unidades de artigo a executar naquela localização, e aguarda a 

confirmação do término da execução naquela localização “𝑍𝑍, OK”. 

Contudo, são raros os pedidos que carecem da visita a uma só localização, havendo por isso 

necessidade de continuar o percurso. Nesse momento podem acontecer uma de duas situações, o 

picker tem uma nova localização de picking no mesmo corredor e o diálogo recomeça apenas a partir 

da informação da localização de picking, ou não há mais artigos a executar no corredor em que este se 

encontra e o colaborador é enviado para um novo, começando um novo diálogo de início. (Azanha, 

Vivaldini, Pires, & Junior, 2016) 

OK 

Corredor 𝑋𝑋 

𝑍𝑍 unidades 

Posição 𝑌𝑌 

𝑌!𝑌!, OK 

𝑍𝑍, OK 
Sistema Voice 

Operador  
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3.4.2.	  Oportunidades	  e	  Dificuldades	  

Nesta secção serão apontadas as principais características do voice picking, nomeadamente as 

vantagens e as desvantagens que este oferece, sumariados na Tabela 10. 

Tabela 10: Prós e contras da tecnologia voice picking (adaptado de Richards (2011)) 

Prós Contras 
Custos Operacionais Custos de Implementação 

Precisão na Execução Manutenção Regular 

Produtividade na Execução Ambientes Ruidosos 

Simplicidade da Tecnologia 	  
Capacidade Multilingue 	  
Redução de Acidentes 	  

 

A literatura é consensual quanto às vantagens que o voice picking oferece (Aristides, 2011; Banker, 

2007; Miller, 2004 & Richards ,2011). Para Hill (2012), o sistema ideal de picking é aquele que oferece 

custos operacionais reduzidos, precisão elevada e produtividade também elevada, sem que para isso 

seja necessário um preço de compra e de implementação elevado. Tendo em conta estes quatro 

parâmetros, os sistemas voice picking apresentam um desempenho bastante positivo. 

Os custos operacionais apresentam reduções provenientes, na sua maioria, da diminuição dos 

recursos humanos e materiais da impressão de papel comparativamente ao método tradicional paper-  

-pick-lists. (Aristides, 2011) 

Todavia as melhorias tornam-se mais evidentes quando se fala de eficiência e precisão da atividade 

resultante da ocorrência de um menor número de erros de picking (quantidades erradas e/ou produtos 

errados).  O aumento da precisão que a tecnologia proporciona é uma das mais valorizadas vantagens 

que esta oferece, em especial em armazéns com elevada rotatividade de produtos (Miller, 2004). Como 

os custos afetos ao aumento da precisão estão associados proporcionalmente às devoluções de 

produtos aos armazéns, pequenas reduções percentuais no número de erros traduzem-se na redução 

de devoluções e consequentemente numa redução de custos. (Richards, 2011)  

De forma semelhante, uma melhoria da produtividade, i.e., a capacidade de conseguir realizar um 

número superior de execuções por unidade de tempo, permite que a quantidade de itens a serem 

recolhidos, e consequentemente expedidos do armazém, seja superior sem que para isso haja 

alterações adicionais em termos de recursos. Usualmente, a produtividade é crucial quando o fator 

limitante é o espaço que sendo escasso provoca a necessidade de executar e expedir os artigos à 

medida que estes vão sendo recebidos pelo armazém ou o tempo, de modo a evitar o atraso da 

operação do armazém. Para além disso, é possível alcançar-se um aumento da rotatividade de itens 

no armazém que se traduz em novas vendas (ou em vendas não perdidas). (Napolitano, 2010) 
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Segundo as empresas fornecedoras de soluções de sistemas voice, estes podem atingir valores de 

produtividade de cerca de 10% a 20% superiores ao sistemas que utilizam dispositivos móveis como os 

leitores de RF (Honeywell, 2014) e (Zetes, 2016) e podendo atingir os 99,99% de nível de serviço, i.e. 

ocorrer apenas um erro a cada dez mil execuções (Voxware, 2017). No entanto, embora não haja uma 

discrepância significativa, os valores de nível de serviço e de aumento de produtividade anunciados 

pelas três empresas fornecedoras analisadas não são exatamente os mesmos. (Figura 10) 

Nível de serviço Aumento de Produtividade 

  

Figura 10: Esquerda: Nível de serviço da tecnologia voice picking; Direita: Aumento da produtividade da 

tecnologia voice picking. (adaptado de Honeywell (2014); Zetes (2016); Voxware (2017)). 

Ainda muitos outros pontos vantajosos caracterizam esta tecnologia como a adaptabilidade de 

integração com outros sistemas, a facilidade de aprendizagem de equipas no seu uso, a capacidade 

multilingue que permite existência de equipas multinacionais e a conciliabilidade com postos de 

trabalho mais ergonómicos e seguros que levam a menos lesões no trabalho. (Richards, 2011) 

Porém, apesar de diversos aspetos positivos, também existem alguns contras. Os custos de 

implementação dos sistemas de picking por voz são ainda bastantes elevados e estes carecem de 

regular manutenção, que também pode representar custos igualmente elevados. Mais, a tecnologia, 

poderá apresentar dificuldades de funcionamento em ambientes ruidosos que dificultam a comunicação 

no sentido homem-máquina. (Aristides, 2011) 

Outra questão que pode ser origem de dificuldades aquando da implementação da tecnologia é a 

aceitação das equipas à mudança. Esta não costuma ser muito bem aceite pelos operadores de 

armazém que se mostram adversos a novas metodologias e tecnologias, em especial os colaboradores 

com maior antiguidade e que melhor dominam a metodologia atual. Esta oposição poderá dificultar a 

função dos proporcionadores da nova tecnologia e a sua implementação (Richards, 2011). Por esse 

motivo, a participação e a formação dos colaboradores que vão lidar diretamente com o novo método 

deverão ser processos com os quais se deve ter bastante precaução dada a sua elevada importância, 

sendo essencial identificar o grupo piloto mais resiliente à tecnologia para iniciar a sua implementação. 

(Kondo & Abe, 2014) 
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3.5.	  Casos	  de	  Implementação	  de	  Voice	  Picking	  

3.5.1.	  Caso	  1	  	  

Segundo Napolitano (2010) a Coca-Cola Enterprises (CCE), a maior distribuidora dos produtos da 

marca de indústria multinacional Coca-Cola que contava em 2009 com mais de 300 CDs e com 

distribuições anuais superiores a dois mil milhões de caixas, deparou-se com uma necessidade de 

aumento da produtividade e de diminuição de erros de picking proveniente do aumento do volume de 

produtos a serem manuseados nos armazéns. Uma vez que o aumento da força de trabalho e do 

espaço não passavam pela estratégia da empresa, era necessário encontrar uma solução que 

permitisse contornar o problema para o qual a empresa caminhava.  

O uso de um sistema com base na voz já estava decidido por parte da empresa. No entanto, um 

projeto conjunto que a CCE fizera anteriormente com a Datria (fornecedora de sistemas de voz) criara 

a necessidade de tomar uma nova decisão. A CCE podia optar por usar a tecnologia que desenvolveu 

com a Datria, em que o operador transportava um telemóvel portátil que está em constante chamada 

com o servidor ou um sistema de VP comum em que o picker transporta um computador portátil. Após 

dois testes pilotos decidiu-se optar pela primeira hipótese conseguindo obter uma poupança de dois 

milhões de dólares (1,8 milhões de euros) relativamente à segunda. 

Ao final de um ano de implementação, a produtividade e a precisão já não constituíam problema tendo 

um nível de precisão estabilizado no valor de 99.9%.  

3.5.2.	  Caso	  2	  	  

O caso da empresa de gelados Pierre, também relatado por Napolitano (2010) foi outro sucesso na 

implementação de uma tecnologia com base na voz. A Pierre é uma empresa com sede em Ohio, EUA, 

que produz cerca de 1000 SKUs e conta com um armazém de congelados, na mesma localização, com 

temperatura de trabalho de -30ºC e uma dimensão de 37000 𝑚!, que se traduz uma capacidade para 

cerca de 36 milhões de caixas de gelado.  

Sendo um armazém com temperaturas muito reduzidas os desafios a superar eram diversos. As 

temperaturas no armazém eram tão significativamente negativas que a utilização de lápis de grafite era 

impossível, uma vez que este não deixava marca no papel, e por esse motivo era utilizado um lápis de 

graxa para ser possível escrever na pick-list de modo a confirmar as execuções. Para além disso, a 

facilidade de movimento dos operadores estava comprometida, uma vez que para conseguirem 

aguentar as condições adversas dentro do armazém estes muniam-se, não só de bastantes camadas 

de roupa e mascaras, mas também luvas que dificultavam o manuseamento e a escrita. 

Desta forma, a produtividade do armazém estava limitada pelas suas condições de trabalho. Segundo 

o diretor de operações Dave Cillian, “era frequente os pickers perderem os lápis ou as listas quando as 

largavam para carregarem as caixas”. Havia então necessidade de alterar métodos, e o voice picking 
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parecia uma boa solução. Após diversas visitas a armazéns com condições semelhantes, a empresa 

decidiu em 2008 implementar um sistema de voz dependente, numa joint-venture com a Voxware. 

Após ter decorrido o período de adaptação das equipas de cerca de duas semanas, os resultados 

traduziram-se numa redução de 40% do número de pickers necessários, conseguindo-se atingir um 

aumento de 0,26 pontos percentuais no nível de serviço oferecido pela Pierre, atingindo o valor de 

99,96%.  

3.5.3.	  Caso	  3	  	  

O terceiro caso, retirado de Azanha, Vivaldini, Pires e Junior (2016), dá a conhecer um estudo de uma 

implementação de um sistema de voice picking em dois armazéns instalados, um na Califórnia (EUA) e  

outro em São Paulo (Brasil). Ambos pertencem a uma empresa multinacional que comercializa tratores 

com um volume de vendas anuais de cerca de 60 mil milhões de dólares (55 mil milhões de euros). 

Como metodologia para a recolha de informação, o empresa optou maioritariamente por entrevistas 

com os gestores dos armazéns e com os departamentos de IT (Information Technology) e de logística.  

Inicialmente o picking era feito, nos dois armazéns, com auxílio a paper-lists e através da leitura de 

códigos de barras com a informação fornecida pelo WMS. Numa primeira fase foi pedido aos 

entrevistados que identificassem os fatores críticos que consideravam relevante ter em atenção 

durante a implementação, tendo um conhecimento prévio da janela de possíveis soluções que os 

fornecedores disponibilizavam e do modo como os sistemas funcionariam.  

Desta forma apareceram duas listas correspondentes aos dois armazéns, que mais tarde, dada a 

semelhança, foi sumarizada numa única lista que abordava todos os pontos importantes. Nessa lista 

podiam ser encontradas preocupações com as características do fornecedor, do projeto, do software, 

do hardware, do processo e do pessoal. Esta lista foi a base para começar a desenvolver o projeto.  

A primeira decisão debruçou-se sobre a escolha do fornecedor de voice picking. No armazém dos EUA 

começou-se por fazer uma pré-seleção de quatro empresas fornecedoras competitivamente mais 

promissoras, analisaram-se as características das soluções que ofereciam, o apoio dado ao cliente e o 

sucesso de outras implementações semelhantes. Tendo sido estes os critérios de apoio à decisão de 

escolha do melhor serviço. No final, optou-se por um dos fornecedores, que oferecia uma solução 

customizada à realidade americana e especializada ao setor da empresa. Esse fornecedor ainda 

garantia uma integração simples aos sistemas de informação presentes na empresa e a flexibilidade de 

ter um sistema de voz independente. 

No armazém do Brasil, como a seleção ocorreu posteriormente à implementação da tecnologia no 

homónimo americano, o mesmo fornecedor foi recomendado acabando por também ser escolhido.  

Posteriormente, seguiram-se as implementações onde foi necessário adaptar os sistemas de 

informação à solução por voz. No entanto, em ambos os armazéns, alguns problemas foram 

identificados, sendo os mais relevantes a baixa bateria do computadores portáteis que os operadores 
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carregavam à cintura e o nível elevado de ruído que perturbava o reconhecimento da voz. Ambas as 

problemáticas teriam sido solucionadas pela aquisição de melhores conjuntos de baterias e de 

headset, embora estes representassem um valor superior tanto de investimento como de manutenção.  

A implementação encontrou-se concluída ao final de sete meses no armazém Californiano e vinte no 

Brasileiro.  

3.6.	  Conclusões	  do	  Capítulo	  

Neste momento conhecem-se os conceitos de logística e de CA e a forma como estas últimas operam. 

Compreende-se o modo de funcionamento de um armazém e entendem-se as suas funções e 

atividades, onde foi introduzida a atividade picking que se revela ser uma das operações de armazém 

mais importantes. 

Na atividade de picking, conheceram-se estratégias de order-picking e métodos mais vulgares de 

executar. Contudo, foi abordado em especial um desses métodos que demonstrou ter bastantes 

benefícios para a atividade, o voice picking. Deste conhecem-se agora: o modo de funcionamento, os 

benefícios e as dificuldades da sua implementação e três casos particulares de implementações em 

armazéns de diferentes empresas.  

Analisada a bibliografia existente que confirma o sucesso dos sistemas VP e conhecida a operação em 

estudo, foi detetada uma oportunidade de melhoria na realização do picking do armazém de F&V, que 

passará por adaptar a tecnologia à realidade da operação em estudo. Todavia, todos os casos 

investigados na literatura reportam aplicações do VP em armazéns com o picking a funcionar em PbS, 

em oposição à presente dissertação que planeará a implementação da tecnologia num armazém onde 

se opera em PbL. 
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4.	   Proposta	   de	   Funcionamento	   do	  

Sistema	  Voice	  Picking	  

Para a implementação de um nova tecnologia de execução é necessário rever todas as operações de 

armazém no sentido de obter um processo simples e com capacidade de se adaptar à tecnologia. Este 

capítulo apresenta uma proposta de planeamento do modo de funcionamento da tecnologia VP para o 

armazém de F&V do CD da Azambuja, explicando detalhadamente o modo como deverão decorrer 

todas as operações de armazém que se relacionam diretamente com o picking: a receção, a 

conferência e aceitação de trabalho, o método de etiquetagem e a própria execução serão as 

atividades que sofrerão alterações consideráveis (Figura 11), havendo para cada uma delas uma 

secção exclusiva e uma quinta secção com o sumário do capítulo.  

 

Figura 11: Atividades com necessidade de alterações para o funcionamento do sistema voice picking proposto. 

Para a realização do presente capítulo foi essencial o conhecimento detalhado da operação do 

armazém. Tal foi conseguido pela análise de dados fornecidos pela empresa, pela realização de 

experiências que testaram o possível funcionamento da proposta e pela partilha de conhecimento e 

experiência da equipa do armazém e pela realização da operação. Esta última permitiu que as 

dificuldades e oportunidades de melhoria, teoricamente conhecidas, fossem “sentidas” na prática 

possibilitando a criação de um processo de execução por voz simples, eficiente e compatível com o 

funcionamento atual do armazém e adaptado aos utilizadores. 

Embora a proposta apresentada aspire a utilização exclusiva do sistema VP na operação de execução, 

todas as alterações sugeridas permitem que ambas as tecnologias, a RF e o VP, possam ser 

utilizadas. 

 	  

Receção Física Conferência e Aceitação 
de Trabalho 

Método de 
Etiquetagem Execução 
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4.1.	  Receção	  

Como anteriormente referido, a receção distingue-se em duas atividades, a receção administrativa e a 

receção física. Recorde-se que enquanto a primeira analisa a concordância entre a mercadoria 

encomendada e a mercadoria recebida administrativamente, a segunda cuida de receber fisicamente a 

mercadoria no armazém. É esta segunda atividade que terá grande relevância para a implementação 

do sistema VP sendo fundamental que nela ocorram alterações para que a tecnologia possa ter um 

funcionamento produtivo em posteriores etapas da operação. 

A receção física é acompanhada por um operador, denominado por recepcionista, que se encarrega de 

conferir que a mercadoria que é entregue no armazém corresponde à mercadoria que foi aceite na 

receção administrativa precedente. Igualmente, é da responsabilidade do recepcionista pesar a 

mercadoria, o que lhe permite atribuir um valor de peso médio por caixa de cada artigo e, caso seja 

necessário, desconstruir a palete para facilitar a sua execução, uma vez que é muito comum as paletes 

chegarem do fornecedor com diversos artigos. É importante realçar que é às paletes já tratadas pelo 

rececionista que se dá a denominação de “palete recebida”, uma vez que são essas paletes que dão 

entrada no armazém.  

Atualmente, segundo a empresa, cerca de 10% a 20% das paletes recebidas são paletes multi-artigo e, 

como se entenderá ao longo do trabalho, estas paletes requerem um trabalho bastante mais extenso 

que as mono-artigo durante toda a operação e por esse motivo apresentam uma produtividade relativa 

bastante inferior. De acordo com os testes efetuados, atualmente com a utilização de RF, o tempo 

médio de execução por caixa das paletes multi-artigo é 35% superior à execução de caixas de paletes 

mono-artigo. Prevendo-se esta tendência para a execução em sistemas VP, concluiu-se que, para que 

este maximize as melhorias à operação, a política de receção de paletes deverá favorecer a receção 

de paletes mono-artigo e desincentivar a construção de paletes com mais que um SKU. 

No entanto, nem sempre é viável a construção de paletes com apenas um artigo quando as 

quantidades de cada artigo são muito reduzidas, tornando-se também menos produtivo receber 

diversas paletes com uma quantidade reduzida de artigo cada. Todavia, a decisão da quantidade de 

artigos colocados por palete é da responsabilidade do colaborador que está a realizar a receção e tal 

não deverá ser alterado. É por isso essencial que o sistema esteja preparado para receber não só 

paletes com um artigo, mas também paletes multi-artigo.  
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4.1.1.	  Paletes	  Mono-‐artigo	  

As paletes constituídas por apenas um artigo, são as de receção mais simples. O recepcionista, ao dar 

entrada de uma palete com apenas um SKU, deverá inicialmente seguir o protocolo usado atualmente 

para todas as paletes (identificação do artigo, contagem de caixas e pesagem). As paletes mono-artigo 

podem ser provenientes de dois tipos de origem: de uma palete que o fornecedor entregou com apenas 

um SKU ou de uma palete que o recepcionista desconstruiu formando duas ou mais com apenas um 

código de artigo. 

Imagine-se a chegada de uma palete com dois artigos. Para que apenas existam paletes mono-artigo a 

receção deverá ser feita como duas paletes mono-artigo cada uma com um SKU, o sistema deverá 

permitir ao recepcionista identificar cada uma das paletes como “palete mono-artigo” informando o 

WPMS que apenas existe um SKU naquelas unidades de trabalho. Assim sendo, para esta categoria 

de paletes não será necessário fazer a distinção de artigos dentro da mesma palete, uma vez que não 

existe mais que um código naquelas paletes. Desta forma, ao classificar uma unidade de trabalho 

como “mono-artigo” a receção fica concluída e a palete é levada para a zona de aceitação de trabalho. 

(Figura 12) 

 

Figura 12: Processo de receção de paletes mono-artigo proposto. 

4.1.2.	  Paletes	  Multi-‐artigo	  e	  Identificação	  de	  Artigos	  

As paletes multi-artigo caracterizam-se por serem constituídas por mais que um SKU, i.e., o 

recepcionista irá formar unidades de trabalho com mais que um código de artigo. Assim sendo, o 

colaborador terá de conseguir inserir no sistema, de uma forma simples, informação que permita 

distinguir os artigos para que o sistema, posteriormente, a consiga comunicar de forma também 

simples, rápida e eficaz ao picker. Ao terminar a colocação do primeiro artigo na palete, o operador, 

consciente que colocará mais artigos na mesma unidade de trabalho, deverá identificar no WPMS a 

palete como “palete multi-artigo”. Ao selecionar esta opção o sistema solicitará ao operador que este 

atribua a distinção do artigo na palete compatível com o sistema VP. Para tal, existirão dois métodos 

coexistentes de conseguir distinguir os artigos por cores e por letras que irão permitir a cada operador 

responsável pela execução, a escolha do método que prefere. Após a colocação do segundo artigo na 

palete o sistema voltará a solicitar a associação a uma cor/letra, não permitindo que se volte a associar 

a mesma cor/letra que no(s) artigo(s) anterior(es).  

O método cor/letra foi desenvolvido para que a cada artigo esteja associada uma cor/letra distinta e de 

forma a que estas não sejam facilmente confundíveis com nenhuma outra, quer visualmente quer 

auditivamente, são exemplos disso as letras B e D, ou as cores castanho e preto, evitando erros de 
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execução. Assim, cada artigo dentro da mesma palete deverá estar associado a uma e só uma 

cor/letra, pelo que o sistema, ao associar uma cor/letra a um artigo, não permitirá que se associe 

novamente a mesma cor/letra nessa palete.  

Após a distinção informática dos artigos, é necessário que essa distinção também ocorra fisicamente 

permitindo que o picker identifique visualmente os artigos. A construção de paletes multi-artigo baseia- 

-se atualmente num principio de sobreposição de caixas do mesmo produto. Tal significa que, por 

exemplo, uma palete com três artigos deverá ter no mínimo três colunas de caixas (uma para cada 

código), poderão no entanto existir mais colunas se o recepcionista dividir o número de caixas de um 

artigo por duas construções. Esta metodologia de separação de artigos em paletes multi-item é 

bastante compatível com a proposta de processo de identificação de artigos. Esta deverá ser feita 

através da utilização de cartões coloridos, representados na Figura 13 com a cor e com uma letra 

escrita. Cada letra estará associada a uma e só uma cor, permitindo ao operador optar por escolher a 

utilização do sistema de distinção de artigos por cores ou letras. Os cartões deverão ser colocados no 

topo das colunas dos artigos à medida que a informação vai sendo inserida no sistema. Se um artigo 

se fizer representar por mais que uma coluna deverão ser colocados mais que um cartão da mesma 

cor, tantos quanto o número de colunas do artigo daquela cor/letra. 

No final da execução os cartões coloridos deverão ser recolhidos e colocados num recipiente próprio, 

que deverá estar junto ao local onde são repostas as paletes vazias, para voltarem a ser reutilizados. A 

reutilização dos cartões carece que estes sejam feitos de um material resistente à utilização diária, à 

humidade e à água. 

Para o armazém de frutas e vegetais do centro de distribuição da Azambuja a existência de apenas 

três tipos de cartões coloridos, i.e. três cores/letras, será suficiente para garantir a distinção na 

execução. Uma vez que sendo o atual número máximo de artigos a executar por palete, não será 

necessário distinguir mais que três códigos de artigos. 

 

Figura 13: Cartões coloridos de identificação de artigos em paletes multi-artigo. 
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Contudo, atualmente a restrição de execução máxima de três artigos em simultâneo por unidade de 

trabalho não causa conflito com as paletes multi-artigo com mais de três artigos, uma vez que o 

operador apenas conseguirá ler três códigos com o PDT, e quando termina a execução dos três poderá 

continuar a executar artigos da mesma palete reiniciando o processo como se de uma nova unidade de 

trabalho se tratasse. Porém, com o VP não permitirá que a mesma palete volte a ser executada, uma 

vez que, para que o sistema VP proposto possa funcionar, todas as unidades de trabalho multi-artigo 

executadas deverão passar pela receção física para que todos os artigos que a constituem possam ser 

associadas a uma cor. Assim sendo, para que não haja mais que uma operação de execução por 

palete, não deverão ser recebidas paletes multi-artigo com mais que três artigos no armazém.  

Segundo os testes efetuados num período de dois meses, em que se registou a receção diária de 

paletes, pouco mais de 20% das paletes multi-artigo recebidas são constituídas por quatro ou mais 

artigos (Figura 14). Esta prática não deverá ser permitida para que não exista a hipótese de circularem 

no armazém paletes multi-artigo sem identificação. 

 

Figura 14: Distribuição do número que constituem as paletes multi-artigo atualmente. (registo fisico das 

quantidade de artigos por palete multi-artigo recebidas durante os meses de Julho e Agosto). 

Concluído o processo de receção as paletes multi-artigo, tal como acontece com as de apenas um 

código, estas deverão ser colocadas na zona do armazém destinada a aguardarem conferência e 

aceitação de trabalho por um operador responsável pelo picking. O processo de receção de paletes 

multi-artigos proposto é resumido na Figura 15. 

 
Figura 15: Processo de receção de paletes multi-artigo proposto. 
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4.2.	  Conferência	  de	  Mercadoria	  e	  Aceitação	  de	  Trabalho	  

4.2.1.	  Comunicação	  com	  o	  Sistema	  

Antes da execução, será necessário que se proceda à conferência da mercadoria para que se verifique 

que não existem erros oriundos da receção e que será feito o picking da quantidade correta e do artigo 

correto. Nesta atividade, a proposta de funcionamento será um mix entre as tecnologias VP e RF, uma 

vez que o uso exclusivo da tecnologia VP levaria a um processo bastante mais demorado e exaustivo. 

Assim sendo, o operador deverá iniciar por informar oralmente o sistema que pretende iniciar trabalho. 

Seguidamente, com recurso ao leitor de RF, deverá ler um código de um artigo da palete que pretende 

executar, uma vez lido o sistema instantaneamente identificará a palete e todos os artigos nela 

contidos. Se a palete em causa for mono-item o sistema apenas pedirá ao picker para confirmar o 

número de caixas presentes na palete. Caso a palete tenha mais que um artigo, o sistema, depois de o 

operador ter lido um código, interrogará o operador se confirma a associação de uma determinada cor 

àquele código. Para confirmar esta associação o operador deverá repetir a cor e verbalizar a 

quantidade de caixas daquele artigo presentes na palete. O processo dever-se-á repetir até estarem 

analisados todos os artigos da palete. Desta forma, será condição essencial que sejam sempre 

executados todos os artigos das paletes multi-item, uma vez que o sistema não permitirá que o 

operador passe à frente de um código constituinte das mesmas. Tomem-se os exemplo das paletes 

representadas na Figura 16. 

      

Figura 16: Esquerda: Palete mono-artigo; Direita: Palete multi-artigo com dois artigos. 

Na Figura 16 estão representadas duas paletes, uma mono-artigo (esquerda) e uma multi-artigo 

(direita). Estas paletes serão, ao longo do trabalho, utilizadas para clarificar e exemplificar diversos 

detalhes no modo de funcionamento do sistema VP proposto. A interação que haverá entre o sistema e 

o operador para essas paletes deverá ser a representada na Figura 17, do lado esquerdo e do lado 

direito respetivamente para as paletes Esq. e Dir.. 

Palete Esq. 

Artigo A 
• Código: 0000000000001 
• Quantidade: 20 

Palete Dir. 

Artigo A 
• Código: 0000000000001 
• Cor: Azul 
• Quantidade: 15 

 Artigo B 
• Código: 0000000000002 
• Cor: Verde 
• Quantidade: 8 
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Figura 17: Esquerda: Conferência de mercadoria e aceitação de trabalho propostas para a palete representada 

na Figura 16 Esquerda; Direita: Conferência de mercadoria e aceitação de trabalho propostas para a palete multi-

artigo representada na Figura 16 Direita. Os balões representam diálogo, as caixas representam utilização do 

leitor de RF. 

De acordo com o anunciado, a palete Esq., com apenas um código, não necessitará de confirmação de 

cor do artigo, apenas da quantidade de caixas do mesmo, no entanto na palete Dir., que apresenta dois 

itens, o sistema irá requerer confirmação da cor associada a cada um artigos que dela fazem parte. 
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Seguidamente à leitura dos códigos, o PDT deverá apresentar a descrição do artigo para conferência 

de execução do artigo correto. 

Para a utilização do sistema VP, os algarismos transmitidos terão de ser unitários e ditos 

separadamente. Tenha-se o exemplo do número 20 (vinte), presente na Figura 17 no diálogo da palete 

Esq., o picker devê-lo-á dizer como “dois, zero” ao invés de “vinte” para que o sistema o compreenda. 

O diálogo entre o operador e o sistema deverá nesse sentido ser claro e definido, sob pena de o 

sistema não entender corretamente o operador. Contudo nem sempre é possível eliminar todos os 

erros, pelo que o sistema terá de estar preparado para essas eventualidades. 

4.2.2.	  Erro	  de	  Emissão	  de	  Comando	  	  

No caso de erro de contagem de caixas por parte do operador ou de erro da não correta compreensão 

da informação por parte do sistema, o VP deverá reconhecer a falha, reportá-la ao operador e solicitar- 

-lhe que repita a informação que foi transmitida incorretamente. A Figura 18, representa um erro na 

conferência do artigo da palete Dir.. A quantidade correta de caixas do artigo que se faz representar 

pela cor azul é 15, só após essa informação ser transmitida e entendida corretamente o processo 

prosseguirá. 

 

Figura 18: Diálogo proposto para a conferência de mercadoria incorreta. 

4.2.3.	  Erro	  de	  Receção	  de	  Comando	  

Outro erro de possível ocorrência será o não entendimento da mensagem transmitida pelo sistema VP 

por parte do operador. Neste caso o operador apenas terá que solicitar que o sistema repita a 

mensagem até que esta seja entendida (Figura 19). Esta situação poderá ocorrer em qualquer fase da 

utilização da tecnologia voice e o procedimento deverá ser sempre o pedido de repetição de 

transmissão de informação.  

Azul? 

1 4  (número de caixas 

incorreto) 

Incorreto. Azul? 

1 5 (número de caixas 

correto) 
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Operador  
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Figura 19: Diálogo proposto para a repetição de comando. 

4.2.4.	  Mercadoria	  Incorreta	  

Poderão ainda existir casos em que a conferência da mercadoria não corresponde à mercadoria 

fisicamente presente na palete e assumida pelo sistema, seja por quantidade de caixas erradas ou 

artigo errado. Nesse caso o operador terá de comunicar o erro a um supervisor que se encarregará de 

rever todo o processo (representado na Figura 4, na página 12) desde a receção administrativa até 

identificar a tarefa em que os ocorreu o erro. Também o sistema deverá ser informado que a 

mercadoria está incorreta, pelo que o operador deverá verbalizar “Mercadoria Incorreta” fazendo com 

que o sistema anule a unidade de trabalho. A retificação deverá ocorrer com recurso à RF. 

4.3.	  Etiquetagem	  de	  Estações	  de	  Loja	  e	  Paletes	  

4.3.1.	  Modelo	  de	  Etiquetagem	  

Para que seja possível o funcionamento de uma operação de execução com base em comandos de 

voz é essencial que haja uma alteração do método de etiquetagem das paletes de loja e 

consequentemente das estações de loja. Acrescida a necessidade de que os artigos se façam 

acompanhar da sua rastreabilidade (informação como a identificação do fornecedor, a origem, a data 

de colheita, a data de entrega) até às lojas, a nova forma de etiquetagem também terá de permitir que 

cada palete tenha uma identificação única. O modelo de etiqueta proposto no presente capítulo é 

igualmente compatível com as duas tecnologias de execução VP e RF.  

Para que a identificação de uma palete seja única o código a que esta é associada deve ser único 

também. Atualmente, em cada LG existe um conjunto de etiquetas com um barcode com um código de 

13, 14 ou 15 dígitos respetivamente para as lojas Recheio, Pingo Doce (Figura 20) e Ilhas (Madeira e 

Açores). Às paletes é associado um código, que é colocado em cima das mesmas quando estas são 

colocadas vazias na estação de loja e nelas é iniciado trabalho. Quando se chega à situação de 

contentor cheio, i.e. não é possível colocar mais caixas naquela palete, uma nova palete vazia é 

reposta no LG e um novo código é retirado da placa identificativa do LG, que acumula um conjunto de 
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etiquetas, e colocado em cima dessa palete. Todo este processo é realizado atualmente com auxílio a 

um PDT. 

 

Figura 20: Ilustração de uma etiqueta atual utilizada no LG2056 correspondente à loja Pingo Doce de Tomar. 

 
Nos três casos distintos de código de barras associados às etiquetas dos LG, o código cumpre sempre 

duas regras: 

• Os primeiros três dígitos correspondem ao armazém de origem da palete. Uma vez que todas 

as paletes que são expedidas têm como origem o armazém de F&V do CD da Azambuja todas as 

etiquetas iniciam com os mesmos três algarismos.  

• Os últimos dígitos correspondem sempre ao número da loja destino, contudo esse número 

pode conter apenas três algarismos como acontece nas lojas Pingo Doce, ou quatro quando se tratam 

das lojas Recheio e das lojas das ilhas (salvo uma exceção para uma loja nos açores em que a 

identificação da loja contem um carácter que não é algarismo). 

Os restantes algarismos são sequenciais e representam a unicidade necessária da palete. 

Para que a eliminação da utilização do leitor RF se torne possível e a utilização das mãos dos 

operadores esteja totalmente dedicada ao picking, é essencial que a forma de etiquetagem seja 

alterada e que seja encontrado um método de identificar as paletes de cada LG. Nesse sentido propõe-

-se inicialmente que cada LG esteja sempre associado a uma parte do código da palete. Para que o 

processo de identificação seja simples para o sistema e indiferenciado da localização de destino, essa 

parte do código deverá ser constituída pelos últimos três dígitos, o que permitirá que haja por dia mais 

de mil paletes por LG. Contudo os últimos três dígitos são atualmente fixos em cada LG, uma vez que 

representam o número da loja. De forma a contornar este problema, a primeira alteração proposta na 

etiquetagem é a alteração da formação dos códigos, devendo estes passar de uma etiquetagem de 

ordem  “origem – palete – destino” para “origem – destino – palete” como representado na Figura 21. 

PD – TOMAR 

 

  

LG2056 
640 



 

 

43 

Modelo de Etiquetagem 
Atual 

Dígitos 1 a 3: Código do armazém 
Dígitos 4 a 11: Número de palete 
Dígitos 12 a 14: Código da loja destino  

Proposta de Novo Modelo Dígitos: 1 a 3: Código do armazém 
Dígitos: 4 a 11: Código da loja destino 
Dígitos 12 a 14: Número de palete   

Figura 21: Alteração do código de etiqueta de palete. 

Desta forma os últimos três dígitos conseguirão identificar uma e só uma palete, naquele dia e naquela 

estação de loja. Os três dígitos revelam-se ser suficientes uma vez que permitem que coexistam mil 

paletes expedidas diariamente em cada LG, valor significativamente superior ao máximo alguma vez 

espedido por LG. Esses três últimos dígitos deverão aparecer no layout da etiqueta em letras grandes 

para que sejam visíveis à distância de alguns metros. Assim, a nova etiqueta deverá ser a 

representada na Figura 22. 

 

Figura 22: Ilustração da etiqueta representada na Figura 16 seguindo o modelo proposto de etiquetagem. 

Para existir a essencial associação do código da palete ao LG, é necessário que os três dígitos finais 

da palete estejam visíveis, juntamente com os dígitos que identificam a estação de loja, quando o 

picker se aproxima durante a execução. Só desta forma, como se compreenderá na secção de 

execução, o operador conseguirá ganhar produtividade, podendo comunicá-los ao sistema ainda em 

movimento. Para tal é necessário que haja uma política diferente de colocação de etiquetas quer no LG 

quer nas paletes.  

LG 2 0 56 
Palete: 

 1 9 6 
640 

PD -Tomar 



 

 

44 

A primeira operação realizada de forma diferente será a posição das etiquetas nos LGs, atualmente 

penduradas na vertical, estas deverão passar a ser colocadas na horizontal como representado na 

Figura 23. 

  

Figura 23: Esquerda: Representação do modo de colocação atual de etiquetas no LG; Direita: Representação do 

modo de colocação de etiquetas no LG proposto. 

Outra modificação essencial será a colocação das etiquetas nas paletes. Estas só deverão ser 

colocadas na palete e retiradas da estação de loja quando houver contentor cheio. Este processo é o 

inverso ao atual, onde a primeira tarefa é colocar a etiqueta na palete. A colocação física da etiqueta no 

contentor deverá passar a ser a última atividade desempenhada na palete antes da mesma ser puxada 

atrás para vitafilmagem. Apesar da colocação ser a última tarefa, a associação da etiqueta continuará a 

ser a primeira.  

Para que seja garantida a não repetição diária de códigos e uma vez que as etiquetas são escoadas 

pela frente a sua reposição deverá ser feita pela parte de trás garantindo um fluxo de códigos first in, 

first out (FIFO). 
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4.3.2.	  Alteração	  de	  Palete	  de	  LG	  

Quando se dá a situação de contentor cheio, o operador terá que trocar a palete do LG bem como a 

etiqueta associada ao mesmo. No sistema RF, essa alteração era inserida informaticamente com o 

auxílio do leitor de RF, contudo com a implementação do sistema VP essa atividade será 

desempenhada de uma forma distinta.  

O operador, ao chegar à estação de loja cuja palete se encontra completa, deverá, em vez de 

confirmar o código da palete ativa, informar o sistema que no LG há um caso de contentor cheio e 

solicitar a alteração de etiqueta. (Figura 24) Com isto, o picker está a informar o sistema que naquele 

LG a execução vai passar a ser feita para uma nova palete, cujo código também terá de ser 

comunicado (parcialmente, uma vez que não será necessário comunicar os primeiros três dígitos 

correspondentes ao armazém) ao sistema. Ao terminar a alteração o sistema irá voltar a comunicar a 

última informação transmitida ao operador.  

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Esquerda: Diálogo proposto de alteração de palete da estação de loja; Direita: Ilustração da alteração 

para códigos de terminação 196 para 197. 

4.3.3.	  Comando	  “Continuar”	  

Caso o LG tenha apenas capacidade de acomodar parcialmente as caixas que para ele vão ser 

executadas o operador deverá, ao invés de confirmar a execução total, comunicar o valor executado e 

a palavra “Continuar”. Seguidamente, deverá alterar a palete da estação de loja e continuar a execução 

para a nova etiqueta uma vez que a execução seguinte que o sistema solicitará será a quantidade não 

executada da anterior. O comando “Continuar” servirá de confirmação de execução de um valor 

diferente do valor solicitado pelo programa, evitando que ocorram erros pela execução de um valor 

diferente do valor comunicado ao sistema. 
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4.4.	  Execução	  

4.4.1.	  Diálogo	  com	  o	  Sistema	  

No inicio da execução, de forma automática, o WPMS define o melhor percurso de execução para a 

unidade de trabalho iniciada. Será necessária uma identificação por corredor no layout do armazém 

para evitar que a cada execução sejam sempre comunicados os quatro dígitos que identificam cada 

LG. Atualmente as identificações das estações de loja estão divididas entre a numeração 1000 e 7000, 

havendo um corredor para cada milhar (7 corredores), contudo o número de LGs por corredor nunca é 

superior a 60 (identificados pelos últimos dois dígitos do LG). O primeiro dígito do LG deverá passar a 

identificar o corredor da estação ficando a disposição de corredores idêntica à atual, e os últimos dois 

dígitos deverão indicar uma localização naquele corredor. Assim sendo, o VP informa o picker da 

primeira estação de loja (LG) a que este tem que se dirigir, indicando inicialmente a informação 

correspondente corredor e posteriormente os dois dígitos da loja, só devendo repetir a informação do 

corredor quando a execução seguinte for realizada num corredor diferente. 

Uma vez no LG correto o sistema aguarda que o picker confirme os três dígitos da palete associada, 

estes dígitos devem ser ditos como algarismos unitários uma vez que o sistema apenas irá reconhecer 

valores entre 0 e 9. Ao reconhecer o LG, o sistema comunica a quantidade de cada artigo, presente na 

palete, que o picker deverá executar para aquele LG. Terminando a execução total daquela 

localização, o sistema solicitará ao operador que siga para a próxima estação de loja. (Figura 25) 

 

Figura 25. Sequência proposta de comandos fornecidos pelo sistema voice para a execução e valores entre os 

quais variam cada um dos comandos. 

A nova localização poderá ser: 

• LG num corredor diferente: recomeçando o processo desde a indicação do corredor 

• LG no mesmo corredor: recomeçando o processo desde a indicação do LG 

Considere-se novamente o exemplo da Figura 16 (página 38). A Figura 26 apresenta, para a palete 

Dir., o diálogo de uma execução de três caixas do artigo A (azul) e de uma caixa do artigo B (verde) 

para o LG 2056, com a palete de terminologia 196 ativa, e o pedido para mudança de localização para 

o LG 2058 para a realização da execução seguinte. 

Corredor           
[1 a 7] 

LG                   
[01 a 60] 

Execução de 
Caixas  [1 a 9] 

Nova    
Execução 
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Figura 26: Diálogo de execução proposto da palete Dir. representada na Figura 16. 

4.4.2.	  Execução	  Superior	  a	  Nove	  Caixas	  

Poderá ocorrer a execução de mais que nove caixas do mesmo artigo para o mesmo LG, sendo por 

isso uma execução de um valor de caixas que contem dois dígitos. Apesar de o sistema ser capaz de 

reconhecer a informação, não o deverá fazer por comandos de voz. O motivo pelo qual o sistema 

apenas deverá reconhecer oralmente os dez algarismos é para que sejam evitados erros de 

reconhecimento do sistema. Por exemplo um erro comum, seria o operador dizer “três” e o sistema 

entender “treze”. Porém apesar do sistema ser capaz de transmitir valores superiores a nove, dado o 

fato que uma execução de nove caixas é uma execução longa, o sistema não deverá também 

comunicar ao operador execuções superiores a nove caixas evitando erros de execução. Assim sendo, 
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se uma execução for superior a este valor o sistema dividi-la-á em execuções mais pequenas com o 

máximo nove caixas cada, como representado na Figura 27, que apresenta uma execução de catorze 

caixas azuis. 

 

Figura 27: Diálogo de execução proposto para uma execução superior a nove caixas para o mesmo LG. 

4.4.3.	  Comando	  “Avançar”	  

Uma nova opção com o VP durante a execução é a opção “Avançar”. Este novo comando, quando 

comunicado ao sistema, permite que este avance a execução de um determinado LG. Este será o 

único comando que fará alterações ao percurso planeado pelo WPMS. A vocalização da palavra 

“Avançar” ao sistema estará limitada ao momento em que, em circunstâncias normais, o operador 

confirmaria a execução das caixas. Esta opção tem como objetivo satisfazer a redução do 

carregamento de caixas em execuções de grande volume. Imagine-se uma execução de trinta caixas 

para um único LG de uma palete que transporta quarenta caixas. O operador poderá avançar (adiar) a 

execução das trinta caixas, executar as dez restantes em primeiro lugar (para outros LGs) e, quando o 

sistema lhe voltar a pedir a execução das trinta caixas, o operador terá a opção de transferir da 

mercadoria do LG (se esta existir) para a palete que já tem as trinta caixas, deixando essa palete no 

LG e retirando a que já lá estava. Este astuto método de execução é atualmente utilizado com a RF e o 

comando “Avançar” permite adaptá-lo ao sistema VP proposto para que sejam aproveitados os seus 

benefícios na operação. 

4.4.4.	  Comando	  “Anular”	  

Poderá ocorrer, durante a execução, que o operador confirme uma execução inexistente. Quando tal 

acontecer o operador poderá, antes de confirmar a chegada à seguinte localização, comunicar ao 
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Azul, 9  (confirmação de 

execução) 
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execução) 

Azul, 5 (confirmação de 
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sistema a informação “Anular” e o número de caixas da execução a anular. O WPMS deverá anular a 

última execução transmitida. Caso a última execução fosse uma execução correta, o operador, ao 

transmitir a sua anulação ao sistema, este pedi-la-ia de imediato de forma a seguir o percurso 

planeado.  

Este erro poder-se-á dar em situações de contentor cheio em que o operador confirma a execução 

para uma etiqueta que não é possível fisicamente colocar mais caixas. 

4.4.5.	  Comando	  “Reiniciar	  Execução”	  

No final da unidade de trabalho o sistema informará o operador que a unidade de trabalho chegou ao 

fim e interrogará quantas caixas sobraram na palete que este esteve a executar. (Figura 28) 

• Se o número de caixas não executadas for o correto e esperado pelo sistema, o operador 

deverá colocar a palete na zona de stock provisório (mantendo os cartões coloridos associados aos 

artigos) ou na zona paletes vazias (colocando os cartões coloridos no recipiente com essa finalidade), 

caso hajam ou não hajam caixas respetivamente.  

• Se o número de caixas não executadas comunicado pelo operador não corresponder ao valor 

que o sistema esperava receber significa que ocorreu um erro durante a execução e a origem do erro 

deverá ser encontrada. Para tal o sistema, ao aperceber-se do erro irá sugerir ao operador que refaça 

o percurso para confirmar as caixas executadas para cada LG. O sistema comportar-se-á como numa 

execução normal contudo, sem voltar a registar a unidade de trabalho. 

Ao ser identificado o erro, o operador deverá comunicá-lo a um supervisor tratará de o corrigir.  

 

 

 

Figura 28: Direita: Diálogo de término de execução correta proposto; Esquerda: Diálogo de término de execução 

incorreta proposto.  

Concluída a execução de uma unidade de trabalho o picker estará pronto para aceitar de novo outra 

unidade de trabalho e reiniciar o processo de aceitação de trabalho e conferência de mercadoria. 
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4.5.	  Conclusão	  do	  Capítulo	  

Ao longo do quarto capítulo foi apresentado o modo de funcionamento da proposta de VP do presente 

trabalho. Embora a tecnologia seja apenas proposta para uma operação do armazém, a execução, foi 

necessário adicionar algumas alterações ao modo de funcionamento atual do armazém de algumas 

operações. A Figura 29 resume as alterações que foram adicionadas a cada operação. 

 

Figura 29: Alterações propostas para implementação do sistema voice picking proposto. 

As restantes operações do armazém deverão permanecer com a utilização exclusiva da tecnologia RF. 

Embora a adaptação do VP fosse possível nomeadamente na operações de conferência e 

transferência de caixas (pós-execução), a complexidade das operações levava a que o processo fosse 

muito exigente vocal e auditivamente tornando-o menos produtivo.  

 

 	  

• Adição de novas opções no WPMS 
• Adição de três cartões coloridos 
• Limitação de três artigos por palete recebida 
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5.	   Potencial	   de	   Melhoria	   do	   Sistema	  

Voice	  Picking	  proposto	  no	  Armazém	  

Para que seja benéfica a implementação de uma nova metodologia para realizar o picking, é essencial 

que a alteração demonstre melhorias em relação ao método atualmente utilizado. Assim sendo, 

recorde-se a tabela exibida na secção 3.4.2., novamente reproduzida na Tabela 11, que apresentava 

os prós e contras da tecnologia VP. Este capítulo não só pretende estudar a aceitação da equipa do 

armazém à tecnologia como também verificar se as características genéricas indicadas pela bibliografia 

para sistemas de execução por voz se replicam no armazém em estudo e, quando possível, quantificá-

las e compará-las a resultados da tecnologia RF. 

Tabela 11: Prós e contras da tecnologia voice picking (adaptado de Richards (2011)) 

Prós Contras 
Custos Operacionais Custos de Implementação 

Precisão na Execução Manutenção Regular 

Produtividade na Execução Ambientes Ruidosos 

Simplicidade da Tecnologia 	  
Capacidade Multilingue 	  
Redução de Acidentes 	  

 

5.1.	  Aceitação	  e	  Parecer	  dos	  Pickers	  	  

5.1.1.	  Descrição	  do	  Estudo	  

A presente secção tem o objetivo de avaliar a aceitação e investigar o parecer e o conhecimento da 

equipa do armazém sobre a tecnologia VP para posteriormente poder ser criado um plano de formação 

sobre modo de funcionamento da operação aquando da implementação da tecnologia. Para tal foi 

distribuído um questionário por 40% dos operadores de picking do armazém escolhidos aleatoriamente. 

A realização do inquérito, apresentado no Anexo 3, teve por base não só a bibliografia analisada, mas 

também os diálogos informais anteriores à sua realização.  
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5.1.2.	  Análise	  de	  Resultados	  

Da amostra obtida observou-se que embora todos conhecessem a tecnologia inovadora na área da 

logística, resposta essencial para que se pudesse avançar no inquérito, apenas 72% já a tinha 

experimentado em oposição aos 28% que desconheciam o seu modo de funcionamento. (Figura 30) 

 

Figura 30: Percentagens de pickers que conhece a tecnologia VP e que já utilizou a tecnologia VP. 

Procurou-se seguidamente analisar o conhecimento da equipa quanto às principais vantagens 

oferecidas pelas soluções de voz, a simplicidade e a produtividade que estas garantem. Da amostra 

inquirida 60% acredita ser mais simples e 64% mais produtivo quando comparado com a tecnologia 

RF. (Figura 31) Ao serem analisadas, observou-se uma forte correlação com a sua experiência em 

execução VP. Todos os operadores que consideraram os sistemas voice mais simples e produtivos já 

tinham tido contacto com o mesmo, revelando alguma aceitação sobre a possível implementação da 

tecnologia no armazém. Em contrapartida a fatia que apenas trabalhou com a tecnologia RF, ou que 

mesmo tendo trabalhado com VP não acredita que este seja vantajoso revelou um parecer bastante 

apreensivo quando abordados de uma possível alteração de sistema. 

 

Figura 31: Percentagem de pickers que acredita ser mais simples e mais produtivo, respetivamente, executar 

recorrendo tecnologia VP em comparação com a tecnologia RF. 

Após a realização das primeiras questões genéricas sobre os sistemas VP, foi apresentado a cada 

inquirido o modo de funcionamento do sistema VP proposto. Seguidamente, foram repetidas as 

questões relativas à simplicidade e produtividade desta vez aplicadas ao sistema atual e em todos os 

casos as respostas foram semelhantes. Os operadores que genericamente consideraram a tecnologia 

VP mais simples e produtiva continuaram a considerá-lo para a proposta de funcionamento 

apresentada para o armazém e os que não o faziam anteriormente mantiveram a mesma opinião. 

Ainda foi inquirida a preferência dos pickers sobre a tecnologia a utilizar na execução. A essa pergunta, 

a escolha da tecnologia RF foi significativamente superior. (Figura 32) 
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Figura 32: Percentagem de pickers que preferem executar em RF e VP, respetivamente. 

Os dados obtidos no conjunto das quatro questões sobre a produtividade e simplicidade e da 

preferência de tecnologia a utilizar revelam que apesar de serem significativos os casos em que os 

operadores reconhecem as vantagens oferecidas pelos sistema de voz, a equipa representada pela 

amostra inquirida, apresenta-se de forma geral adversa à mudança. Contudo, 15% continua a escolher 

a execução com a tecnologia VP. Porém, para a criação de um plano de formação e de implementação 

do modelo de execução com recurso à voz esses 15% da equipa serão fundamentais para que se 

consigam converter os restantes 85%. Serão esses 15% que trabalharão com o maior ímpeto com a 

tecnologia e que tratarão de motivar e conduzir a restante equipa a adaptar-se ao VP. 

No questionário ainda foram colocadas outras questões que permitiram confirmar dados obtidos 

anteriormente como: a quantidade de paletes multi-artigo cujos resultados foram ao encontro da 

informação recolhida informalmente durante a criação do modo de funcionamento; a preferência pelo 

sistema de identificação de artigos por cores à identificação de artigos por letras; e a unanimidade na 

aceitação da execução simultânea de todos os artigos possíveis nas paletes com mais que um SKU, 

condição essencial para o funcionamento da tecnologia VP.(Figura 33) 

 

Figura 33: Dados auxiliares à realização do modo de funcionamento do sistema VP obtidos no questionário. 

O questionário contou ainda com uma questão de resposta aberta que teve como objetivo a recolha de 

sugestões para melhorias na operação, sugestões na proposta de funcionamento da tecnologia e 

identificação de dificuldades atuais. Contudo, as respostas obtidas nesse campo divergiram do previsto 

uma vez que as melhorias apontadas relacionavam-se, na maioria das vezes, com práticas de trabalho 

como a construção de paletes. A execução descuidada leva a que à medida que as paletes dos LGs 

vão aumentando o seu conteúdo aumente também a dificuldade de execução, havendo 

frequentemente a necessidade de reconstrução da palete durante a execução tornando 

consequentemente a operação menos produtiva. 
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5.2.	  Identificação	  dos	  Custos	  	  

Os custos afetos a esta tecnologia podem ser divididos em, custos de implementação e custos 

operacionais, como sugeria a bibliografia. Os custos de implementação traduzir-se-ão no somatório do 

valor da aquisição do material necessário para que o sistema possa funcionar e da própria tecnologia 

de picking. Destes irão fazer parte:  

• O sistema voice picking, que será o maior custo de implementação e será necessário recorrer a 

uma das empresas fornecedoras da tecnologia. Contudo, a existência prévia de um planeamento de 

funcionamento e de adaptação da tecnologia à realidade do armazém, nomeadamente a interação da 

tecnologia com os colaboradores, fará com que não haja a necessidade de contratar esse serviço à 

empresa fornecedora e deixará por isso de constituir um custo de implementação. 

• Os headsets, um por operador de execução e mais 20% que existirão para substituição ou 

para o caso do aumento do número colaboradores (semelhante ao valor atual relativo de PDTs em 

excesso) 

• Os dispositivos portáteis que permitirão a interação entre o headset e o VP, em quantidade 

igual à dos headsets. 

• Os novos cartões sinalizadores de morada das estações de loja, um para cada LG. 

• Os cartões coloridos de identificação de artigos dentro da palete, suficientes para a operação 

diária, acrescidos de um stock de segurança. 

• O(s) depósito(s) de cartões coloridos, para colocar os mesmos aquando da conclusão da 

execução.  

Os custos operacionais, difíceis de prever, foram ao máximo reduzidos para que a alteração de método 

de execução não constituísse um acréscimo ao valor do gasto mensal atual. Assim sendo, o único 

custo operacional a acrescer será o custo de manutenção do equipamento, o qual se estima que venha 

a ser totalmente absorvido pelos ganhos de produtividade obtidos com a aplicação da tecnologia VP. 

5.3.	  	  Produtividade	  e	  Fiabilidade	  	  

5.3.1.	  Descrição	  dos	  Testes	  

No sentido de medir o ganho de produtividade atingido pela operação foram realizados testes da forma 

como esta se irá comportar. Embora não tenha sido possível recorrer à utilização autentica da 

tecnologia VP, para que os resultados fossem o mais realistas possível foi feito um esforço para que 

durantes os testes estivessem reunidas todas as condições de funcionamento do sistema, 

nomeadamente o cumprimento rigoroso da forma de comunicação com o sistema proposto no capítulo 

anterior. 
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Para que fosse possível comparar as produtividade entre a tecnologia RF e o sistema VP foram 

realizados cinco grupos diferentes de testes. Estes consistiram em medições de tempos de execução, 

para o cálculo de valores de produtividade (caixas executadas por unidade de tempo), utilizando cada 

uma das tecnologias. Durante as experiências foram também anotados os erros de execução para que 

fosse possível analisar a precisão de execução para cada um dos sistemas.  

Os testes foram numerados até cinco consoante a espécie de unidade de trabalho em execução. Para 

uma identificação clara da tecnologia em uso, a cada grupo de testes foram associadas as letras R ou 

V, conforme se executava utilizando o sistema de rádio frequência ou voice picking. A descrição dos 

testes é apresentada na Tabela 12. 

Tabela 12: Descrição dos cinco grupos de testes realizados. 

Testes Descrição 

 
1R e 1V 

 
Execução de uma caixa.  
1R: Tempo de leitura do código da palete da estação de loja (RF) 
e colocação da caixa na palete. 
1V: Tempo de leitura dos últimos três dígitos do código da palete 
de estação de loja (VP) e colocação da caixa na palete. 
 

 
2R e 2V 

 
Execução de uma palete com 40 caixas de um artigo para lojas 
PD. Tempo entre a aceitação de trabalho até à colocação da 
última caixa da unidade de trabalho na última localização. 
 

 
3R e 3V 

 
Execução de uma palete com 120 “caixas” de um artigo para lojas 
PD. Tempo entre a aceitação de trabalho até à colocação da 
última caixa da unidade de trabalho na última localização. 
 

 
4R e 4V 

 
Execução de uma palete com 20 caixas de um artigo para lojas 
Recheio. Tempo entre a aceitação de trabalho até à colocação da 
última caixa da unidade de trabalho na última localização 
 

 
5R e 5V 

 
Execução de uma palete com 6 caixas de um artigo e 10 caixas 
de outro artigo para lojas PD. Tempo entre a aceitação de 
trabalho até à colocação da última caixa da unidade de trabalho 
na última localização  
 

 

Para cada um dos dez testes (cinco RF e cinco VP) foram realizadas dez medições (no caso dos testes 

3R e 3V foram realizadas apenas cinco medições) em que foram feitos esforços para que 

participassem o maior número de pickers possível e que a realização dos testes tipo V fossem 

realizados pelo mesmo grupo de colaboradores que realizou os testes tipo R. Desta forma obteve-se a 

colaboração de dez colaboradores, cinco que realizaram todos os testes e cinco que apenas realizaram 

os quatro grupos de testes com dez medições. 
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5.3.2.	  Análise	  Individual	  dos	  Resultados	  dos	  Testes	  

Os resultados das medições obtidas foram de acordo com o esperado. No Anexo 4 podem ser 

encontrados os valores correspondentes às noventa medições utilizadas para obtenção de resultados 

de produtividade. Contudo, esses dados são na presente secção apresentados de forma tratada e 

analisados para que se traduzam na informação pretendida, a produtividade e quando possível a 

precisão. 

5.3.2.1.	  Conjunto	  de	  Testes	  #1	  

Os primeiros testes mediram o tempo necessário para realizar a execução de apenas uma caixa, 

revelando resultados significativamente melhores para a tecnologia VP. (Tabela 13) 

Tabela 13: Média das medições obtidas nos testes #1, em segundos, e comparação percentual das mesmas. 

Teste #1 Tempo Médio Obtido 
nos Testes #1  

    Rádio Frequência 8,78 
    Voice Picking 4,69 
    Melhoria (%) 46,6% 

 

Segundo os testes #1, a produtividade aumentará em cerca de 50% na execução. Todavia é irrealista 

assumir este resultado como o aumento de produtividade atingido quando ocorre a alteração da 

tecnologia. Ao realizar as experiências, verificou-se que a melhoria do tempo tinha como origem as 

rápidas e eficientes confirmações de chegada às estações de loja quando era utilizada a tecnologia VP. 

Enquanto que com a utilização do leitor de RF só era possível confirmar a estação de loja e ter acesso 

à quantidade de caixas a executar no local, verificou-se que com a utilização do sistema voice a 

confirmação era frequentemente realizada antes do operador chegar ao LG e o conteúdo conhecido 

antes da paragem o porta-paletes-elétrico, permitindo que após a chegada à localização a única tarefa 

a realizar fosse a colocação o conteúdo necessário na palete da loja.  

Na realização do total de dez medições, para calcular a média de tempos de execução de uma caixa, 

de cada tecnologia constatou-se que em nenhum dos casos a tecnologia RF obteve uma eficiência 

superior à do sistema voice proposto. 

5.3.2.2.	  Conjunto	  de	  Testes	  #2	  a	  #4	  

Os testes #2 a #4 tratam medições de três modelos de paletes mono-artigo distintos. A média dos 

resultados avaliados é apresentada na Tabela 14. 
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Tabela 14: Média das medições obtidas nos grupos de testes #2, #3 e #4, em segundos, por caixa e comparação 

percentual das mesmas. 

Testes #2 a #4 Tempo Médio Obtido 
nos Testes #2  

Tempo Médio Obtido 
nos Testes #3  

Tempo Médio Obtido 
nos Testes #4  

    Rádio Frequência 9,78 10,28 14,4 
    Voice Picking 9,00 9,67 14,05 
    Melhoria (%)  7,9% 6,0% 2,4% 

 

Os valores obtidos de melhoria de produtividade, embora bastante inferiores aos alcançados nos testes 

#1 confirmam a preponderância da tecnologia de VP. 

Todavia, verificou-se uma discrepância entre os valores obtidos para cada um dos três testes. Essa 

diferença é oriunda da alteração do conteúdo das paletes que constituíam os testes e do local para que 

as paletes foram executadas. Nos testes #2 as unidades de trabalho foram executadas 

maioritariamente para lojas PD (cerca de 80% do layout) com uma média de execução de cerca de 

quatro caixas por loja, semelhante aos testes #3 com a diferença que a execução estava limitada às 

estações de lojas PD. Os quartos testes foram realizados apenas com paletes de execução exclusiva 

aos LGs Recheio.  

Contudo, apesar da diferença nos valores de melhoria obtidos a produtividade converge para uma 

melhoria, tendo-se obtido uma média de aumento de produtividade ponderada de 5,3% do total de 

cinquenta testes obtidos. Contudo, é de salientar a produtividade consideravelmente inferior dos testes 

#4 relativamente aos dois outros testes semelhantes realizados. A menor produtividade desse teste 

deve-se à execução de unidades de trabalho para LGs muito próximos uns dos outros uma vez que as 

16 estações de loja Recheio se encontram seguidas. Tal como foi observado nos testes #1, a prévia 

identificação da localização representa um dos principais aspetos melhorados. Os testes #4 revelaram 

não ser tão produtivos uma vez que confirmação de LGs era efetuada no local ou muito próximo dele 

não usufruindo dos benefícios da prévia identificação.  

Nos testes #2V e #3V, de execução em diversas localizações, observou-se também o principal 

benefício clarificado nos testes #1, a identificação dos LGs à distância. Contudo, a aceitação de 

unidades de trabalho significativamente superiores em quantidade e com necessidade de 

movimentação e visita a diversas localizações do armazém revelaram uma melhoria de produtividade 

de apenas 5,3%. Esta melhoria é bastante menos expressiva do que a atingida nos testes #1. No 

entanto, deverá ser este resultado (paletes semelhantes às reais executadas no armazém) o valor de 

referência para a melhoria de produtividade que se espera obter com a implementação do voice 

picking. 

5.3.2.2.	  Conjunto	  de	  Testes	  #5	  

O quinto grupo de testes visou medir o aumento de produtividade das unidades de trabalho multi-artigo. 

Na Tabela 15 pode ver-se o resumo dos resultados obtidos. 
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Tabela 15: Média das medições obtidas nos testes #5, em segundos, por caixa e comparação percentual das 

mesmas. 

Teste #5 Tempo Médio Obtido 
nos testes #5  

    Rádio Frequência 17,56 
    Voice Picking 16,69 
    Melhoria (%) 5,0% 

 

A melhoria de tempo de execução médio por caixa executada nas paletes com mais que um código 

converge para a melhoria encontrada para as paletes com apenas uma espécie. Contudo, é essencial 

notar que este tipo de palete, comparativamente às mono-artigo apresentam uma média de tempo de 

execução por caixa superior em 35% em ambas as tecnologias, fazendo destas as unidades de 

trabalho menos produtivas do armazém. 

A execução das paletes multi-item revelaram-se também ser a origem da maioria dos erros de 

execução. No total dos noventa testes realizados apenas foi possível obter amostra de precisão neste 

tipo se paletes, possivelmente por ser a de execução menos simples. Na tecnologia RF ocorreram dois 

erros de execução e na tecnologia VP também foram registados dois erros. Os quatro erros tiveram 

origem semelhante, a execução de artigo errado. A quantidade de erros encontrados não se revelou 

muito representativo da precisão das tecnologias, no entanto segundo a bibliografia pesquisada, os 

sistemas VP carecem de um período de adaptação para que a operação revele melhorias 

significativas. Embora tivessem sido feitos esforços no sentido de mitigar a reduzida experiência dos 

colaboradores relativamente ao novo modelo, ainda assim foram verificados alguns erros que 

inevitavelmente influenciaram os resultados obtidos.  

5.3.3.	  Análise	  Geral	  dos	  Resultados	  dos	  Testes	  

Foi efetuado um número bastante superior de medições (cerca de 130) face ao número inicialmente 

estabelecido (100), no sentido de obter resultados válidos, representativos e credíveis, contando à 

partida que algumas das medições não teriam condições para serem analisadas. Foi analisado um total 

de 90 resultados, número considerado em linha com a amostra desejada. 

Inicialmente houve a necessidade de realizar dois a quatro testes/experiência, com o intuito de 

formação e de sensibilização à tecnologia, simulando o sistema VP e garantindo o entendimento do 

seu modo de funcionamento por parte dos pickers que colaboraram na realização dos testes 

definitivos. Contudo, o principal motivo pelo qual o grupo de cerca de quatro dezenas de medições 

foram tomadas como inválidas foi a necessidade, e consequente utilização de tempo, para alteração de 

paletes de estações de loja. Este conjunto de medições não entrou para os grupo de dados 

examinados. 
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Os resultados obtidos representativos dos valores de produtividade e de precisão de execução da 

tecnologia VP estiveram sujeitos a erros e incertezas impossíveis de eliminar. Apesar dos esforços 

para eliminar o seu efeito, os resultados foram afetados significativamente pela inexperiência dos 

testados sobre o modo de funcionamento da proposta apresentada. 

Contudo, os dados convergiram para os valores esperados. Em 100% da média dos casos diretamente 

comparáveis (execução de paletes idênticas) os tempos de execução da tecnologia VP foram inferiores 

aos valores da tecnologia RF. É de notar também que o tempo médio de execução por caixa, segundo 

as experiências efetuadas sofreu uma redução de 5,3% para as paletes mono-artigo, representando 

aproximadamente a dispensa de cerca de um a dois pickers (dependendo da sua produtividade) para a 

realização de outras tarefas sem comprometer a operação.  

Uma das principais tendências analisadas dos resultados extraídos das medições foi a melhoria do 

tempo médio de caixas executadas à medida que os testes iam sendo efetuados. Após a realização 

das primeiras execuções, quanto mais execuções em VP o operador fazia, mais produtivo ele se 

tornava a executar e mais intuitivamente interagia com o sistema. Este resultado está em linha com a 

literatura que refere a necessidade de um período de adaptação para que a tecnologia traga resultados 

positivos. Embora tenham sido obtidos resultados positivos nos testes realizados é expectável que, 

após um período de poucas semanas desde a implementação da tecnologia, esta atinja melhorias 

superiores. 

5.4.	  Conclusão	  do	  Capítulo	  

No presente capítulo expôs-se a influência que a implementação da tecnologia trará ao armazém.  

Inicialmente foi realizado um estudo sobre o parecer dos operadores de picking em relação à proposta 

de funcionamento, onde foi possível identificar um grupo de 15% dos pickers que tem experiência na 

utilização da tecnologia, conhece as suas vantagens e que se pudessem escolher executariam com 

VP, grupo que será essencial para o sucesso da implementação. 

Seguidamente foram descriminados os custos que ela poderá trazer e quantificada a produtividade da 

operação de execução em que, segundo os testes realizados, se traduzirá num aumento de cinco 

pontos percentuais relativamente à operação atual. Relativamente à precisão da tecnologia não foi 

possível tirar conclusões relativamente ao modelo RF, dada a amostra reduzida de erros ocorridos 

durante os testes mas foi possível localizar os erros de execução como sendo significativamente 

oriundos das paletes multi-artigo.  

Contudo, apesar de não ter sido planeado no presente trabalho, o sistema também deverá permitir o 

reconhecimento de outras línguas estrangeiras na execução, sendo para isso necessário que se 

descriminem todas as palavras que o sistema deverá reconhecer e transmitir ao operador.  
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6.	  Conclusão	  

6.1.	  Conclusão	  do	  Trabalho	  

Visto como uma atividade altamente intensa ao nível dos recursos humanos, o picking é uma operação 

que frequentemente limita a produtividade dos armazéns, fator que se revela essencial face à realidade 

de competitividade atual. (Miller, 2004) 

Em pareceria com a equipa do armazém da fruta e vegetais do centro de distribuição da azambuja foi 

criado e testado um modelo de funcionamento da tecnologia VP para o armazém em estudo. O 

desenho do modo de funcionamento foi um processo iterativo de varias experiências de funcionamento 

nas quais se contou com a colaboração da equipa responsável pela execução, os pickers, para que o 

modelo proposto fosse o mais adaptado possível ao contexto do armazém. 

Uma vez encontrada uma proposta final de funcionamento, através de cinco modelos de teste 

diferentes foi avaliada a precisão e a variação da produtividade da operação de picking. Como previa a 

bibliografia, a simulação do sistema VP realizada no armazém, provou existir uma redução de tempo 

de execução por caixa na ordem dos 5% por unidade de trabalho. Observou-se ainda que uma das 

principais razões para o aumento da eficiência da operação era a rápida identificação da localização 

das estações de loja à distância. A experiência que mediu diretamente este parâmetro levou à 

conclusão que os pickers identificam os LGs em cerca de metade do tempo quando utilizam a 

tecnologia VP. 

6.2.	  Limitações	  do	  Trabalho	  

A proposta do presente trabalho possui algumas limitações que, apesar de não serem problemáticas 

para o funcionamento do armazém proposto, deverão ser tomadas em conta para o caso de no futuro 

existirem alterações ao nível da operação que ultrapassem as capacidades previstas para este modo 

de funcionamento. Nesse caso, este deve ser modificado para se adaptar às novas circunstâncias. 

O primeiro obstáculo, que será certamente ultrapassado, é a adaptação da equipa à tecnologia. A 

alteração do modo como realizar a tarefa de execução trará inicialmente os resultados inferiores aos 

esperados, menor acréscimo de produtividade e menor acréscimo de precisão de execução. Todavia, 

após a adaptação da equipa, espera-se que estes indicadores tomem valores mais interessantes aos 

atuais com a utilização da tecnologia RF. 

Ainda, uma das principais limitações da proposta existente, embora também seja das de mais simples 

de resolução, é a utilização de apenas três cores nos cartões coloridos de identificação de artigos nas 

paletes com mais que um item. A proposta atual apenas permite que haja receção de paletes multi-       



 

 

62 

-artigo com dois ou três códigos diferentes. A adição de novos cartões coloridos, bem como as opções 

correspondentes no sistema, permitirão que o armazém receba paletes com mais artigos. No entanto, 

atualmente, dada a decisão da chefia de execução máxima de três artigos por unidade de trabalho, não 

seria possível executar todos em simultâneo. 

Outra restrição da proposta é o limite de mil paletes diárias expedidas por estação de loja. Porém, tal 

não constituirá obstáculo por um futuro próximo, uma vez que este valor é suficientemente distante do 

valor de pedido máximo atual (200). 

Dever-se-á ainda ter em atenção o ruído existente no armazém, pois que a tecnologia não deverá ser 

coexistente em ambientes extremamente ruidosos e que não permitam a comunicação do operador 

com o sistema ou a audição correta do operados dos comandos de voz.   

6.3.	  Expansão	  da	  Tecnologia	  de	  Reconhecimento	  por	  Voz	  

Conforme confirmam não só as conclusões do trabalho como também toda a literatura analisada, os 

sistemas de execução por voz traduzem-se num aumento da produtividade da operação (Gharbi, 

Zgaya, & Hammadi, 2013) e nesse sentido um possível trabalho futuro poderia passar pela 

implementação de um desses sistemas noutros armazéns da JMR ou noutras operações de armazém. 

A expansão do VP para outros armazéns poderia também resultar na obtenção de melhores resultados 

mas carecerá igualmente do estudo cuidado da operação do armazém em causa para que seja criado 

um novo modelo, ou adaptar o modelo proposto à realidade de outro armazém. Um dos armazéns que 

trabalha de forma muito semelhante ao analisado no caso é o armazém de peixe fresco. No entanto, o 

sistema proposto neste trabalho não funcionaria uma vez que, ao contrário da fruta, no armazém do 

peixe as caixas são identificadas e pesadas unitariamente e não por peso médio de palete, o que faria 

com que o modelo proposto falhasse logo na operação de receção dada a predominância de paletes 

multi-artigo com um elevado número de artigos (neste caso cada caixa constituiria um artigo diferente) 

que dão entrada no armazém. Para contornar essa questão teria de ser desenhado um novo processo 

de receção. 

A expansão da tecnologia com recurso a comandos de voz a outras operações do armazém de F&V 

poder-se-ia tornar interessante do ponto de vista da melhoria da produtividade e permitir a eliminação 

total da tecnologia RF do armazém, passando a utilizar-se exclusivamente soluções por voz, para tal 

ser possível, a operação teria que ser totalmente redesenhada e adaptada.  
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Anexos	  

Anexo 1: Disposição do armazém de frutas e vegetais (Jerónimo Martins (2017)) 
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Anexo 2: Fluxograma da operação do armazém de frutas e vegetais. 
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Anexo 3: Questionário respondido pelos operadores responsáveis pelo picking  

 

Função:     Picker      

Antiguidade de Desempenho da Função:______________ 

 

  

1. Conhece a tecnologia VP? Sim __  Não__ 

2. Já executou utilizando a tecnologia VP? Sim __  Não__ 

3. Na sua opinião, genericamente, é mais simples executar em RF ou em VP?    RF __  VP__ 

4. Na sua opinião, genericamente, é mais produtivo executar em RF ou em VP?    RF __  VP__ 

Apresentação do Sistema Voice Picking Proposto 

5. Na sua opinião, é mais simples executar em RF ou com o sistema VP proposto?    RF __  

VP__ 

6. Na sua opinião, é mais produtivo executar em RF ou com o sistema VP proposto?  RF __  

VP__ 

7. O sistema VP terá que, para as paletes multi-artigo, distinguir os artigos. Tal poderá passar-se 

por cores simples que não sejam visualmente confundíveis, ou letras maiúsculas que não sejam 

auditivamente confundíveis. Qual destes sistemas pensa ser mais simples e sujeito a menos 

erros? Cores __  Letras__ 

8. Ao deparar-se com uma palete com mais que um artigo a executar, costuma executar quantos 

artigos simultaneamente?  1 __   2 __   3 __  Todos __ 

9. Na sua opinião, o que considera que poderia ser melhorado na execução? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________ 

10. Se lhe fosse dado a escolher, preferia executar em RF ou em VP?  RF __  VP__ 

11. Costuma executar paletes com mais que um artigo?  

[0%, 20%] __           ]20%; 40%] __          ]40%; 60%] __           ]60%; 80%] __          ]80%; 100%] 

__ 
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Anexo 4: Cima: Medições de tempo, em segundos, dos cinco testes realizados para a tecnologia RF; Baixo: 

Medições de tempo, em segundos, dos cinco testes realizados para a tecnologia VP. 

 

Caixas	   1	   40	   120	   20	   16	  
   

1 R 
 

2 R 
 

3 R 
 

4 R 
 

5 R 

1 0,07:60  7,51  22,10  4,36  3,49 
2 0,10:01  6,36  21,48  4,48  4,21 
3 0,08:74  5,14  19,54  3,20  5,53 
4 0,09:00  5,04  20,17  3,43  4,33 
5 0,09:15  9,20  18,41  5,16  4,19 
6 0,08:51  5,03 -  5,33  5,10 
7 0,07:78  6,41 -  6,20  5,15 
8 0,08:96  7,24 -  3,16  3,33 
9 0,09:22  5,56 -  5,50  4,54 

10 0,08:85  6,10 -  5,19  5,01 

Média  0,08:78   6,31   20,34   4,48   4,40  

Média por caixa 0,08:78  0,09:78 0,10:28 0,14:40 0,17:56 

   
 

1 V 

 
 

2 V 

 
 

3 V 

 
 

4 V 

 
 

5 V 
1   0,04:20    6,23   20,13  4,33   4,40  
2  0,03:69  4,41  20,11  3,12  3,53 
3  0,05:04  6,21  18,44   5,02  6,50 
4   0,04:87   6,18  19,50  4,04  5,00 
5  0,05:22  6,19  27,45  3,19  4,39 
6  0,03:91  5,63  -  5,41  3,58 
7  0,06:25  4,53  -  4,24  3,30 
8  0,05:59  5,20  -  5,54  3,59 
9  0,04:36  7,57  -  6,21  3,21 

10  0,03:77  6,15  -  4,26  4,45 

Média  0,04:69  6,00  19,20  4,41  4,27 

Média por caixa 0,04:69 0,09:00 0,09:67 0,14:05 0,16:69 
 

 


