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RESUMO 

 

A crescente competitividade empresarial que se faz sentir atualmente, requere uma melhoria continua 

das operações nas cadeias de abastecimento. A adoção de novas metodologias de gestão e a 

crescente implementação de novas tecnologias requerem uma rápida adaptação da gestão, de forma 

a garantir o sucesso da empresa. 

O Sugal Group, atualmente uma das dez maiores empresas do mundo especializadas na produção de 

derivados de tomate (Castro 2016), exporta os seus produtos para mais de 60 países. Estando em 

plena fase de crescimento, esta empresa enfrenta diariamente os desafios que a conjetura atual 

promove. Sendo que se estima que, na Europa, os custos de armazenamento e de manutenção de 

inventário sejam superiores a 40% dos custos logísticos (Mayer et al. 2009), esta é uma atividade que 

possui oportunidades de melhoria, possibilitando reduções de custo totais. 

A presente dissertação começa por estudar os processos operativos envolvidos na armazenagem dos 

produtos nas instalações do Sugal Group em Benavente, de modo a identificar oportunidades de 

melhoria para a empresa. Após análise da situação atual, enumeram-se se alguns desafios 

encontrados, nomeadamente a falta de capacidade e o excesso de deslocações de paletes. Para 

contextualizar teoricamente os problemas identificados, procede-se de seguida a uma revisão 

bibliográfica acerca do processo de armazenamento e de temáticas relacionadas, útil também para 

suportar as futuras propostas de melhoria, que irão ser focadas no desenvolvimento de um modelo 

matemático para atribuição de artigos a localizações no armazém. A partir dos resultados do modelo, 

desenvolveu-se uma ferramenta de apoio à decisão para apoio na tomada de decisões. 

Após identificação do problema e desenvolvimento do modelo matemático, analisou-se a sua aplicação 

em vários cenários. Os resultados demonstram que ao aplicar o modelo matemático e ao otimizar a 

estratégia de armazenamento é possível reduzir os custos desta operação até 67%, o que tem um 

impacto significativo no custo total. 

 

 

Palavras-chave: Armazenagem; Gestão de armazéns; Otimização; Layout; Alocação de produtos. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, the growing competitiveness within the business environment requires a continuous 

improvement of the supply chain operations. The adoption of new management methodologies and the 

growing implementation of new technologies demand that management quickly adjusts to the current 

situation, in order to achieve the company’s success. 

Sugal Group, one of the world’s ten biggest companies specialized in the production of tomato 

derivatives (Castro 2016), exports its products to more than 60 countries. Being in full growth phase, 

this company faces the daily challenges promoted by the current circumstances. Being that in Europe 

the warehousing and inventory control costs hold more than 40% of the logistical costs (Mayer et al. 

2009), warehousing is certainly an activity with improvement possibilities, leading to total costs 

reductions. 

This dissertation begins by an in-depth study of the operational processes which are part of product 

warehousing at the Sugal Group’s facilities, in Benavente, with the goal of identifying improvement 

opportunities. After this analysis of the current situation the challenges found are listed, namely the lack 

of capacity and the excess of pallets handling. In order to provide theoretical context to the identified 

problems, a literature review is conducted on warehousing and related themes, also useful for 

supporting the future improvement proposals, which will focus on developing a mathematical model to 

assign products to warehouse locations. From the results of the model, a tool for decision making was 

also developed. 

After identifying the problematic and developing the mathematical model, several scenarios were 

analyzed upon the model’s application. The results show that by applying both the mathematical model 

and optimizing the warehousing strategy a cost reduction of up to 67% is achievable, result which has 

a high impact in the total costs. 

 

 

 

Keywords: Warehousing; Warehouse management; Optimization; Layout; Product allocation. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO                                                                                                                                                           

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Atualmente, de modo a satisfazer o atual nível de exigência do consumidor e a manter a 

competitividade, as empresas precisam de constantemente inovar e adaptar as suas estratégias 

e operações, enquanto tentam reduzir os custos operativos. É necessária a adequação dos seus 

processos de modo a possibilitar a integração das novas tecnologias e metodologias de gestão 

existentes, que permitem um melhor controlo das suas operações.  

As empresas têm-se focado no aumento da eficiência da cadeia de abastecimento, em que a 

atividade de armazenamento tem um peso crucial. Estima-se que as operações de 

armazenamento correspondam a cerca de 40% dos custos logísticos (Mayer et al. 2009) e, sendo 

esta uma atividade que não acrescenta valor ao produto, qualquer melhoria neste processo 

significa uma redução significativa dos custos operacionais. 

O Sugal Group é uma das maiores empresas do mundo especializada na produção de derivados 

de tomate. Possui atualmente cinco instalações fabris, sendo duas delas localizadas em 

Portugal. Os artigos produzidos pela Sugal são produtos alimentares perecíveis. A sua gestão 

possuí desafios característicos deste tipo de produtos, como o respeito pela validade dos 

produtos e a especial atenção pela garantia da sua qualidade, para que esta se mantenha 

inalterada até os produtos chegarem ao consumidor.  

Nas instalações de Benavente do Sugal Group, estão disponíveis três armazéns destinados ao 

armazenamento de produto acabado. No entanto, devido ao aumento do volume de venda, e 

consecutivamente ao aumento do volume produzido, a empresa confronta-se com falta de 

capacidade de armazenagem, tendo de recorrer a serviços externos. Para além disto, os três 

armazéns são afastados fisicamente e, devido ao processo adotado atualmente pela gestão de 

armazéns e às condições físicas existentes, existe uma frequente transferência de paletes entre 

armazéns, o que se traduz em custos elevados de movimentações de paletes. 

O objetivo desta dissertação de mestrado é a proposta de alternativas à situação atual do 

processo de armazenamento do produto acabado nas instalações de Benavente da Sugal. 

Pretendem-se propor alternativas para a estratégia de atribuição de produtos a localizações nos 

armazéns de modo a diminuir as distâncias percorridas e os custos operacionais. 

Simultaneamente pretende-se desenvolver um dashboard para consulta de resultados de fácil 

utilização pela equipa da gestão de armazéns. 

 

1.2. OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação tem como principal objetivo determinar a alocação ótima de produtos a 

localizações nos armazéns das instalações da Sugal em Benavente, de modo a minimizar os 
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custos de armazenamento e a respeitar as restrições atuais dos procedimentos operacionais de 

armazenamento. Serão também priorizadas as localizações vizinhas para o armazenamento de 

um mesmo SKU, de modo a diminuir a sua dispersão a nível de localizações. Para tal, pretende-

se desenvolver um modelo matemático que determine a alocação ótima em função das restrições 

operacionais existentes. 

No final deste trabalho, para além do modelo matemático, deverá estar desenvolvido um 

dashboard para consulta de resultados úteis para o gestor de armazéns e para a sua equipa, 

que facilitará o processo de armazenamento e permitirá uma análise simples e fundamentada 

dos custos operacionais desta atividade. 

O foco desta Dissertação será nos três armazéns de produto acabado, apesar de existir nas 

instalações mais um armazém destinado a matérias-primas, que está fora do âmbito deste 

estudo. 

De modo a atingir o objetivo final, irá proceder-se à caracterização da unidade fabril de 

Benavente, nomeadamente das suas operações diárias, do processo produtivo e dos armazéns 

existentes. O portefólio de produtos do ano de 2015 será também analisado. Após este estudo 

da situação atual, irá rever-se a literatura existente acerca da temática da gestão de armazéns, 

particularmente de metodologias e modelos que se enquadrem no problema em estudo. Com 

base na análise da literatura, irá optar-se pela melhor metodologia a aplicar para atingir o objetivo 

final. 

Com a metodologia definida, irão ser recolhidos e tratados os dados necessários para obter o 

resultado final, que será discutido e criticado. O resultado será apresentado recorrendo ao 

dashboard que irá ser desenvolvida neste trabalho.  

Por fim, irão ser apresentadas conclusões acerca do trabalho desenvolvido e serão discutidas 

oportunidades de melhoria identificadas ao longo do trabalho e possíveis desenvolvimentos 

futuros. 

 

1.3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

Nesta secção é apresentada a metodologia de investigação adotada na presente Dissertação de 

Mestrado. A metodologia está dividida em cinco etapas, representadas esquematicamente na 

Figura 1. As duas primeiras etapas foram desenvolvidas na fase de Projeto de tese, sendo 

incorporadas agora na Dissertação.  

Na etapa 1 caracterizam-se os processos produtivos e as operações logísticas ocorrentes na 

unidade fabril de Benavente. Descrevem-se as infraestruturas existentes e todas as operações 

que compõem a atividade de armazenamento. Procede-se também a uma análise inicial dos 

artigos produzidos nas instalações. Este capítulo permite a fundamentação do problema em 

estudo. 
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Figura 1 – Metodologia da dissertação de mestrado. 

Após a caracterização do problema, na etapa 2 procede-se a uma análise da literatura publicada 

acerca de temáticas relevantes ao caso de estudo. Analisa-se o tema da importância dos 

armazéns na atualidade, o layout do armazém e as suas categorias operacionais. Esta revisão 

irá motivar a escolha de metodologia a aplicar ao caso de estudo. 

Na etapa 3 irá ser desenvolvida a metodologia definida a partir da revisão de literatura, que 

posteriormente será aplicada ao caso de estudo de modo a otimizar a estratégia de 

armazenamento atual. Serão apresentados os objetivos do modelo matemático e é desenvolvida 

a sua formulação matemática.  

Os dados necessários para a utilização da metodologia serão recolhidos e tratados na etapa 4. 

Estes dados são de um caso real, de modo que seja representativo da situação a analisar. 

Por fim, na etapa 5 procede-se à apresentação e análise dos resultados obtidos através da 

metodologia definida previamente. Recorrendo à comparação dos resultados obtidos com os 

resultados atuais que se verificam na Sugal, pretende-se atingir uma minimização dos custos 

relacionados com a atividade de armazenagem. Esta etapa termina com as conclusões finais e 

considerações para possíveis desenvolvimentos futuros. 

 

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

De seguida apresenta-se a estrutura da presente dissertação. 

Capítulo 1 – Definição do problema 

No presente capítulo pretende-se introduzir o leitor ao problema que foi abordado anteriormente 

no Projeto e, atualmente, na Dissertação. É apresentada a contextualização do problema, que é 

posteriormente descrito. Definem-se objetivos necessários que permitam o seu estudo 

aprofundado assim como a metodologia a aplicar. 

 

1
•Caracterização dos processos e operações da unidade fabril de Benavente

2
•Revisão de Literatura

3
•Desenvolvimento, teste e validaçao da metologia a aplicar

4
•Recolha e tratamento de dados

5
•Apresentação e análise dos resultados e conclusões finais
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Capítulo 2 – Caso de estudo 

No Capítulo II é descrito o Sugal Group e, mais pormenorizadamente, a unidade fabril de 

Benavente. Relativamente a esta fábrica, são descritas as operações diárias, o processo 

produtivo e os armazéns existentes. Relativamente aos armazéns, é caracterizada a finalidade 

de cada um e o layout respetivo. É também apresentada uma motivação para o estudo de 

propostas alternativas ao modelo atual de gestão de armazéns. 

Capítulo 3 – Revisão de literatura 

De seguida, no Capítulo III, realiza-se uma revisão de literatura, identificando bibliografia 

relevante para o problema em estudo. Esta revisão vai-se focar na temática da gestão de 

armazéns, nomeadamente em metodologias existentes para as diversas atividades 

desenvolvidas num armazém. 

Capítulo 4 – Desenvolvimento, teste e validação do modelo matemático 

No Capítulo IV desenvolve-se um modelo matemático que será utilizado na alocação de produtos 

a localizações nos armazéns. O modelo será desenvolvido de modo a representar o mais 

fielmente possível as condições que se encontram nos armazéns da Sugal. 

Serão definidos diferentes cenários de modo a testar estratégias operacionais e de 

armazenamento. A partir dos resultados do modelo em cada cenário, irão ser propostas 

alternativas à situação atual do processo de armazenagem da unidade fabril de Benavente. Estas 

novas propostas irão melhorar o funcionamento das atividades que decorrem nas operações de 

um armazém tais como a diminuição da distância percorrida na operação de armazenamento e 

a diminuição do número atual de deslocações das paletes. Simultaneamente ao modelo 

matemático, irá ser desenvolvido um dashboard, que irá ser útil para a futura apresentação de 

resultados.  

Capítulo 5 – Recolha e Tratamento de dados 

No Capítulo V procede-se à recolha e ao tratamento de dados que irão ser utilizados no modelo 

a desenvolver.  

Capítulo 6 – Resultados obtidos e conclusões 

No Capítulo VI, os resultados obtidos em cada cenário serão apresentados e discutidos. Para 

apresentar e analisar os resultados, irá recorrer-se ao dashboard desenvolvido no capítulo IV, 

cujas funcionalidades serão também discutidas. 

Capítulo 7 – Conclusões e desenvolvimentos futuros 

Finalmente, no Capítulo VII serão apresentadas as conclusões finais da dissertação, sugeridas 

recomendações para possíveis desenvolvimentos futuros e oportunidades de melhoria futura.  
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CAPÍTULO II – CASO DE ESTUDO                                                                                                 

Neste capítulo será descrito o caso de estudo em questão. Inicia-se por introduzir o Sugal Group, 

na secção 2.1. Na secção 2.2. descreve-se a unidade fabril de Benavente, nomeadamente o 

processo produtivo e as operações inerentes ao armazenamento. Na secção 2.3. procede-se a 

uma caracterização do inventário, de modo a entender quais os artigos que acrescentam mais 

valor à Sugal. Por fim, na secção 2.4. determinam-se os problemas relevantes encontrados.  

 

2.1. O SUGAL GROUP 

O Sugal Group, doravante denominado Sugal, é atualmente uma das dez maiores empresas 

especializadas na produção de derivados de tomate do mundo (Castro 2016). Fundada em 1957, 

esta empresa portuguesa processa atualmente 1 milhão e 250 mil toneladas de tomate fresco 

por ano, tendo alcançado uma faturação anual superior a 250 milhões de euros em 2015. 

Atualmente exporta 95% da sua produção total para mais de 60 países. 

A empresa dispõe de cinco unidades produtivas, duas em Portugal, uma em Espanha e duas no 

Chile. Ao adquirir estas duas unidades produtivas no Chile, em 2013, a Sugal alcançou 

vantagens competitivas, já que é a única empresa do mundo que deste modo possui duas 

campanhas anuais de tomate, uma no hemisfério Norte e outra no hemisfério Sul (Andrade 

2014).   

Todos os produtos provenientes das instalações da Sugal têm rastreabilidade total, sendo 

possível através do número do lote do artigo ter conhecimento não só do lote de tomate utilizado, 

como também de toda a sua história, desde a semente utilizada, ao campo em que foi cultivado, 

ao produtor agrícola e até aos tratamentos efetuados na cultura. 

Para garantir uma produção de elevada qualidade, a Sugal aposta na integração vertical de todo 

o processo. Possuí 1500 hectares de campo agrícola dos 6000 hectares utilizados e possui 

também 1800 hectares de estufas de um total utilizado de 6000 hectares (Sugal 2013).  

 

2.2. UNIDADE FABRIL DE BENAVENTE 

Na unidade fabril de Benavente produz-se concentrado de tomate e produtos derivados, como o 

ketchup, a polpa de tomate, a passata, molho de pizza, entre outros. Todos estes produtos 

podem ter a sua receita adaptada especificamente às necessidades de cada cliente, assim como 

a respetiva embalagem.  

A área da fábrica dedicada a produzir o concentrado, que recebe o nome de Primeira 

Transformação, só funciona durante a época de campanha, que corresponde normalmente aos 

meses de julho, agosto e setembro. O concentrado produzido segue um de dois caminhos: ou é 

vendido a clientes externos ou é utilizado como matéria-prima na Segunda Transformação, que 

corresponde à produção dos derivados do concentrado. 
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Os artigos produzidos na Segunda Transformação são destinados ao retalho e ao food service. 

Alguns destes artigos pertencem à marca própria da Sugal, a Guloso, enquanto que os artigos 

restantes são produzidos para marcas de terceiros e para grandes superfícies de distribuição. 

Em Benavente existe também um centro de pesquisa e desenvolvimento, que permite o 

aperfeiçoamento de receitas existentes, assim como a criação de novos produtos que se 

adaptem às necessidades e aos requisitos específicos dos seus clientes. 

Os departamentos relacionados diretamente com o armazenamento são: o Comercial, Compras, 

Planeamento e o de Produção. A Figura 2 esquematiza o fluxo de informação e o fluxo físico 

entre estes departamentos. 

 

Figura 2 – Esquema geral dos fluxos de informação e físico entre os departamentos na Sugal. 

O fluxo de informação inicia-se no departamento Comercial. Este departamento interage com os 

clientes, recebendo encomendas. Após receber uma encomenda, é necessário confirmar com o 

departamento de Planeamento se as quantidades encomendadas estão disponíveis, já que é 

este departamento o responsável pela gestão de stocks. Caso a quantidade pretendida não 

esteja disponível, o planeamento informa a área comercial de quando estarão disponíveis, para 

possível negociação com o cliente. 

O departamento de Planeamento é responsável por mapear as quantidades de cada artigo a 

produzir no ano corrente. Este mapeamento é possível graças a uma previsão anual recebida 

por parte dos clientes, embora nem sempre esta previsão se verifique. Em conjunto com o 

departamento de Produção, decide-se quando será efetuada a produção de cada artigo e qual a 

quantidade a produzir em cada período. 

Sabendo o planeamento de produção, o departamento de Compras pode então planear a 

quantidade de recursos e matérias-primas necessárias que serão encomendadas aos 

fornecedores. 

O departamento de Produção gere todo o processo produtivo, tendo em conta as restrições e 

limitações existentes nas linhas de produção. Após o produto estar finalizado inicia-se o fluxo 

físico, e pode então ser armazenado.  

Fluxo de informação 

Departamento 
Planeamento 
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Compras 
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Departamento 
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A gestão de armazéns, que está dentro da alçada do departamento de Produção, é responsável 

por decidir a localização de cada Stock Keeping Unit (SKU) nos armazéns. Armazenam também 

o material para packaging e matéria prima encomendado pelo departamento de Compras. 

Quando são recebidas encomendas de produto final, os operadores preparam as mesmas para 

expedição. O transporte das encomendas para o cliente final pode ser organizado pelo Serviço 

de Apoio ao Cliente, incluído na área Comercial, ou pelo próprio cliente, conforme condições 

acordadas previamente. 

 

2.2.1. Processo produtivo 

O processo produtivo na Sugal divide-se em duas áreas: a Primeira e a Segunda transformação. 

Na Primeira transformação procede-se à transformação da principal matéria prima, o tomate, em 

concentrado de tomate. Na Segunda transformação, o concentrado produzido na Primeira 

transformação é utilizado como matéria prima para a produção de variados derivados deste 

concentrado, como ketchup, molhos e passatas. 

Primeira Transformação 

A Primeira transformação inicia-se com a receção e classificação do tomate. Todas as cargas de 

tomate que são rececionadas nas instalações da Sugal são submetidas a uma classificação com 

base em amostras aleatórias. Nesta análise avaliam-se várias características do tomate, como o 

nível de Brix (percentagem de açúcar presente) e a qualidade. A partir destes dados, a carga 

será destinada à produção de diferentes variedades de concentrado. 

Após o tomate ser classificado, é lavado, esmagado e aquecido. As temperaturas utilizadas neste 

aquecimento dependem da consistência e do tipo de produto que se pretende obter. Recorrendo 

a uma máquina de refinamento, extrai-se o sumo, retirando simultaneamente as sementes e as 

peles. 

Na fase seguinte, o sumo do tomate é direcionado ao pré-concentrador e ao evaporador, onde 

se dá o processo de evaporação. Depois desta etapa, o produto já é denominado concentrado 

de tomate, tendo uma maior concentração de açúcar do que o sumo. 

O concentrado de tomate é esterilizado e segue para enchimento numa câmara asséptica. Na 

Sugal utilizam-se vários tamanhos de latas para este enchimento: Bins (1200kg) e Drums (215, 

225 ou 240kg). 

Finalmente, o concentrado de tomate está embalado e pronto para ser exportado ou para ser 

utilizado na Segunda transformação. 

Segunda Transformação 

Na chamada Segunda transformação, independentemente do produto, o processo produtivo 

inicia-se com o fornecimento de concentrado de tomate, vinagre e uma solução de água com 

açúcar. Existem diversas qualidades de concentrado, e conforme as suas características são 
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utilizados para a produção de produtos finais alternativos. Estes ingredientes recebem o nome 

de ingredientes maioritários. Estas matérias primas são fornecidas através de tubagens a boules 

na cozinha industrial (recipientes de alumínio), onde serão misturadas e cozinhadas, conforme o 

produto final o requeira. A quantidade fornecida é controlada informaticamente, sendo 

determinada conforme a receita em execução. Ao preparado juntam-se especiarias e alergénios, 

ingredientes minoritários, em quantidade pesada anteriormente, conforme a receita 

correspondente ao produto a produzir. De notar que as especiarias e os alergénios estão 

armazenados em diferentes áreas da cozinha industrial, de modo a cumprir com as normas de 

qualidade e segurança em vigor. 

Após a receita estar terminada, o produto segue para a linha de enchimento respetiva, de acordo 

com a embalagem a que se destina. Nesta unidade fabril estão disponíveis cinco linhas de 

enchimento, cada linha destinada a um tipo de embalagem: vidro, plástico, tetra pak (200ml e 

500ml), tetra pak Recart e pouches cryovac (sacos). 

De notar que são recolhidas amostras horariamente de todos os produtos, para análise e controlo 

de qualidade.  

Um esquema exemplificativo do processo produtivo pode ser encontrado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Esquema do processo produtivo na unidade fabril de Benavente. 

 

2.2.2.  Armazenagem 

Na unidade fabril de Benavente estão disponíveis para utilização cinco armazéns, sombreados 

a verde, na Figura 4. O Armazém 1 é o único com ligação direta ao espaço produtivo. Tanto o 

Armazém 3 como os Armazéns 4 e 5 estão afastados do espaço produtivo da 2ª Transformação 

por componentes fabris pertencentes à 1ª Transformação. 
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Figura 4 – Planta das instalações da Sugal em Benavente. 

O Armazém 1, também chamado de Entreposto, é utilizado para armazenar temporariamente o 

produto final proveniente da produção. Este produto final é posteriormente transferido para o 

Armazém 3 ou para os Armazéns 4 e 5 caso seja destinado para exportação ou para o mercado 

nacional, respetivamente. No Armazém 2 armazenam-se todas as matérias-primas necessárias 

ao processo produtivo. 

De seguida explica-se o processo de armazenamento do material, quer seja este matéria-prima 

ou um produto acabado, e caracteriza-se o Iayout dos armazéns de produto final.  

 

Armazenamento de matérias-primas 

As matérias-primas necessárias ao processo produtivo incluem todo o material de embalagem e 

as especiarias e ingredientes necessários à produção. Estes artigos são armazenados no 

Armazém 2, que não possui cais de embarque nem portas automáticas. Deste modo, é 

obrigatório receber as encomendas de matérias-primas através das portas automáticas do 

Armazém 1, sendo este o único acesso ao Armazém 2. 

Para armazenar as matérias-primas que serão necessárias para a produção num curto espaço 

de tempo, utiliza-se o Armazém Virtual (a laranja na Figura 4) representado na Figura 5. Este é 

um espaço de armazenamento localizado entre o Armazém 1 e o espaço produtivo. É, portanto, 

frequente a transferência de material do Armazém 2 para o Armazém Virtual. 

sacos 
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Figura 5 – Armazém Virtual. 

Outro local de armazenagem de matérias-primas é na zona exterior das instalações (a azul claro 

na Figura 4). Nesta zona armazenam-se as embalagens de vidro, devido a limitações de espaço 

no Armazém 2. Este tipo de armazenamento não é considerado um problema, uma vez que a 

esterilização destas embalagens é efetuada no processo produtivo. 

 

Armazenamento de produto Acabado  

Os Armazéns 1, 3, 4 e 5 da unidade fabril de Benavente são dedicados à armazenagem de 

produto acabado.  

O produto acabado pode ser embalado em embalagens de vidro, plástico, tetra pak ou sacos. 

Produtos embalados em diferentes embalagens provêm de linhas produtivas diferentes, pelo que 

as posições de onde as paletes são recolhidas para armazenagem variam de acordo com a linha 

produtiva. Estes locais encontram-se coloridos na Figura 4, com a cor vermelha a corresponder 

aos produtos de vidro, a cor amarela aos produtos de plástico e a cor azul escuro aos produtos 

tetra pak e sacos. A linha de produtos embalados em vidro termina diretamente no Armazém 1 

(ver Figura 6). As paletes de produtos embalados em plástico são recolhidas para 

armazenamento de uma zona junto à saída do espaço produtivo (ver Figura 7). Por fim, as 

paletes provenientes das linhas de sacos e tetra pak são recolhidas para armazenamento de 

uma zona exterior à unidade produtiva, junto a uma porta automática, (ver Figura 8). Uma 

particularidade das paletes tetra pak e sacos é que não são filmadas no seu processo produtivo, 

pelo que os operadores do armazém têm que realizar esta tarefa. 
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Figura 6 – Final da linha de vidro no Armazém 1. 

 

Figura 7 – Local de recolha das paletes de produtos embalados em plástico, junto à saída do espaço 

produtivo. 

 

Figura 8 – Local de recolha das paletes provenientes das linhas de sacos e tetra pak, no exterior da 

unidade fabril. 
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A partir das respetivas zonas de recolha, todos os produtos produzidos são transportados para 

o Armazém 1, onde são armazenados temporariamente.  

Assim que as paletes chegam ao Armazém 1, um operador procede à leitura dos seus códigos 

de barra, recorrendo ao Portable Data Terminal (PDT), dando assim entrada em sistema da 

palete, permitindo a atualização dos registos de inventário em armazém. Neste armazém utiliza-

se a política last-in-first-out. Assim, os produtos com o maior prazo de validade, que foram os 

últimos a ser armazenados, encontram-se no início das pilhas, sendo estes os primeiros produtos 

a abandonar o armazém. As paletes são colocadas onde existem pilhas disponíveis, tentando-

se manter os artigos juntos por lote, o que não é sempre possível devido a restrições de espaço. 

Adota-se assim um método de armazenamento não estruturado e sem apoio de qualquer sistema 

de alocação. 

Na Figura 9 apresenta-se um diagrama spaghetti, elaborado recorrendo ao software AutoCad, 

com o intuito de caracterizar as deslocações de paletes envolvidas no processo de 

armazenamento. A vermelho estão representadas as movimentações das paletes provenientes 

da linha de vidro; a amarelo estão representadas as movimentações das paletes provenientes 

da linha de plástico; a azul estão representadas as movimentações das paletes provenientes das 

linhas de tetra pak e de sacos.  

 

Figura 9 – Diagrama Spaghetti representando as deslocações envolvidas na arrumação de paletes de 

produto acabado. 

sacos 
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Diariamente procedem-se a várias transferências de paletes do Armazém 1 para os Armazéns 

3, 4 e 5. Estas movimentações fazem-se recorrendo a um trator com reboque, que transporta 12 

paletes por viagem. Para o Armazém 3 transportam-se as paletes de artigos destinados a 

exportação, enquanto que os artigos destinados ao mercado nacional são transportados para os 

Armazéns 4 e 5. A transferência de paletes entre armazéns não é efetuada em condições 

atmosféricas adversas, dado que o trator não está adaptado para operar nessas condições.  

Ao contrário do que acontece no Armazém 1, nos Armazéns 3, 4 e 5 a política que se segue é 

first-in-first-out, o que significa que os produtos com menor prazo de validade serão os primeiros 

a abandonar as instalações. Novamente, não existe nenhuma política de alocação de paletes a 

localizações específicas, sendo a atribuição não sistematizada. Contudo, os operadores tentam 

manter os lotes de cada artigo na mesma pilha.  

Para a arrumação das paletes nos armazéns, estão disponíveis estruturas de metal, em que 

podem ser armazenadas 3 paletes por estrutura, representadas na Figura 10. 

 

Figura 10 – Estrutura unitária utilizada para armazenamento na Sugal. 

No entanto não existem estruturas suficientes para ocupar a capacidade total do armazém, pelo 

que as estruturas são utilizadas preferencialmente no armazenamento de paletes mais frágeis, 

que não poderiam ser empilhadas. A utilização destas estruturas diminui os estragos e danos 

provocados nas paletes. Contudo, existem paletes com dimensões superiores e não compatíveis 

com as estruturas, pelo que não podem ser arrumadas nas mesmas. Esta característica, assim 

como até que nível de altura as paletes podem ser empilhadas, depende do tipo de embalagem 

do produto, e podem ser consultadas na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Condições de armazenamento de cada tipo de embalagem. 

Embalagem Armazenável em estruturas Empilhável/ Não empilhável Nível de altura 

Tetra pak Sim Empilhável 2 

Plástico Não Empilhável 2 

Vidro até 500ml Sim Empilhável 3 

Vidro mais de 500ml Sim Empilhável 2 

Sacos Não Não Empilhável 1 

A maioria dos artigos é armazenado em paletes do tipo europeu, embora alguns clientes 

requeiram paletes do tipo industrial. Estes dois tipos de paletes possuem diferentes dimensões, 

tendo a palete de tipo europeu 1200x1000mm2 e a de tipo industrial 1200x800mm2.  

Atualmente não existe nenhum sistema de localização de paletes implementado, sendo que 

apenas os operadores têm o conhecimento da localização de cada lote. Isto significa que se 

incorrem em perdas de tempo tanto na procura de localizações disponíveis para armazenar as 

paletes, assim como na procura das paletes já armazenadas. 

 

Layout dos armazéns de produto final 

Para uma melhor análise da área disponível dos armazéns de produto acabado procedeu-se ao 

levantamento das suas dimensões. Recorrendo ao software AutoCAD, foram elaboradas as 

plantas destes armazéns, com as respetivas áreas de armazenamento. 

 

Armazém 1 

Como dito anteriormente, o Armazém 1 é utilizado para armazenar temporariamente produto final 

proveniente da produção. Este armazém tem quatro áreas de armazenamento, representadas 

na Figura 11, totalizando 1507m2 para armazenamento útil. Possui duas entradas, uma apenas 

usada para entrada de paletes provenientes da produção, e outra utilizada para saída de paletes 

que serão transportadas para outros armazéns. Nesta saída existe um cais de embarque. Existe 

uma zona de preparação de paletes, em que se procede à sua filmagem. 

A linha de enchimento de embalagens de vidro termina no Armazém 1, sendo o único tipo de 

produto cuja produção termina no armazém. Fica também neste armazém o único acesso ao 

Armazém 2, onde se armazenam as matérias primas.  
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Figura 11 - Planta e áreas úteis de armazenamento do Armazém 1 – Entreposto. 

 

Armazém 3 

Os produtos destinados a exportação são armazenados no Armazém 3, representado na Figura 

12. Este armazém é composto por três áreas de armazenamento, totalizando 3181,2m2. Junto à 

entrada deste armazém existe uma zona de preparação de paletes, onde se plastificam as 

paletes com um filme de plástico mais resistente, mais adequado a paletes destinadas a 

exportação. 

Este armazém não possui cais de embarque e devido à sua localização dentro das instalações 

da Sugal, o acesso por parte dos camiões não é possível. Assim, a única maneira de carregar 

as paletes armazenadas neste armazém é transportá-las de volta ao Armazém 1, onde já existe 

cais de embarque. 

 

Figura 12 - Planta e áreas úteis de armazenamento do Armazém 3 – Exportação. 
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Armazéns 4 e 5 

Nos armazéns 4 e 5, armazenam-se os produtos destinados ao mercado nacional. Este 

armazém, representado na Figura 13, possui quatro zonas de armazenamento útil, totalizando 

1938 m2. Este é o único armazém que possui uma zona de escolha de paletes, processo 

necessário nos produtos com embalagens mais frágeis, como é o caso das embalagens tetra 

pak ou de vidro. Também possui duas zonas para preparação de embarques. 

Este armazém não tem cais de embarque, sendo que se carregam os camiões lateralmente 

recorrendo a empilhadores e a porta-paletes. Isto apenas é possível porque os camiões que 

transportam produtos destinados ao mercado nacional são de lona e não de estrutura rígida, o 

que possibilita este tipo de carregamento. 

 

Figura 13 - Planta e áreas úteis de armazenamento dos Armazéns 4 e 5 – Mercado Nacional. 

 

Utilização de armazéns externos 

Para fazer face à falta de capacidade atualmente existente nos armazéns da Sugal, a gestão de 

armazéns optou por recorrer à contratação de armazéns externos para armazenar alguns dos 

produtos que existem em grande quantidade, mas que têm pouca rotação. Estes produtos 

correspondem a SKUs produzidos em elevadas quantidades na altura da campanha (entre julho 

e setembro de cada ano), de modo a aproveitar custos reduzidos de produção. Estes produtos 
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regressam às instalações de Benavente quando são encomendados pelo cliente, já que a 

expedição é realizada a partir da Sugal, e não a partir dos armazéns contratados. 

 

2.2.3.  Picking  

O picking e a preparação de encomendas são responsabilidade dos colaboradores do armazém. 

O departamento de Logística recebe semanalmente um plano de ordens a satisfazer, que incluí 

as encomendas que têm a sua expedição planeada na semana posterior. Este plano é preparado 

pelo Serviço de Apoio ao Cliente (SAC), de acordo com as encomendas efetuadas pelos clientes. 

Após receber o plano de cargas, o gestor de armazém aloca cada ordem de encomenda a um 

colaborador, que ficará responsável pela sua preparação. Os colaboradores recebem a picking 

list da ordem de encomenda pelo qual ficaram responsáveis. Este documento é uma lista dos 

artigos encomendados, com quantidades e referência de cada palete. 

Com base na picking list, os colaboradores transportam todas as paletes destinadas à mesma 

ordem de encomenda para pilhas que não estejam completas, de modo a que toda a encomenda 

fique no mesmo local. No armazém 4 e 5, destinado a produtos para o mercado nacional, as 

paletes de uma determinada encomenda são colocadas na zona de preparação de embarques 

(ver Figura 14). As paletes são transportadas unitariamente, recorrendo ao uso de empilhadores. 

Após as paletes serem recolhidas da sua localização em armazém, procede-se ao processo de 

escolha, necessário nos produtos com embalagens mais frágeis, (como é o caso das 

embalagens tetra pak ou de vidro), ver Figura 14. Este processo envolve desmanchar totalmente 

a palete e verificar se existe alguma bandeja ou embalagem com defeito, embora nalguns casos 

uma inspeção visual no exterior da palete seja suficiente. Caso existam defeitos, as unidades 

serão substituídas por novas unidades provenientes de outra palete incompleta, uma vez que as 

paletes são sempre vendidas completas.  

Após a encomenda estar preparada, procede-se à leitura dos códigos de barra das paletes 

recorrendo ao PDT, de modo a alocar estas paletes ao embarque respetivo. 

 

Figura 14 – Paletes em processo de escolha, na zona destinada a preparação de embarques dos Armazéns 

4 e 5. 
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2.2.4. Expedição 

Após as paletes estarem alocadas à ordem de encomenda respetiva, estão prontas para 

expedição. Este processo difere caso as paletes estejam armazenadas no Armazém 3, 4 e 5 ou 

em armazéns externos.  

As deslocações de paletes envolvidas na expedição são demonstradas no diagrama Spaghetti 

da Figura 9, em que os vários locais de expedição para cada tipo de embalagem estão 

assinalados com a letra “F”. 

A expedição de produtos destinados a exportação é feita a partir do Armazém 1, já que o 

Armazém 3 não possui cais de embarque. As paletes são transportadas para o Armazém 1 

recorrendo ao trator utilizado para realizar transferências de paletes. Os produtos armazenados 

nos Armazéns 4 e 5 são expedidos diretamente destes armazéns, assim como os produtos 

armazenados em armazéns externos, que são enviados para as instalações da Sugal quando 

são necessários para satisfazer encomendas. 

O transporte das encomendas pode ser contratado pela Sugal ou pelos próprios clientes, 

conforme condições previamente acordadas com o cliente. 

 

2.3. CARACTERIZAÇÃO DO INVENTÁRIO 

Nesta secção irá caracterizar-se o inventário, de modo a entender o portefólio de produtos 

existente e as suas particularidades, de forma a possibilitar a priorização da atenção da gestão 

nos artigos que têm mais importância no inventário. 

A caracterização do inventário é efetuada em duas fases. A primeira fase, disponível na secção 

2.3.1., caracteriza-se pelo mapeamento da quantidade em inventário ao longo do ano de 2015. 

Na segunda fase elaboram-se duas análises ABC, por quantidade e por rotação, que podem ser 

encontradas nas secções 2.3.2. e 2.3.3., respetivamente. Estas análises permitem identificar os 

artigos que apresentam um maior impacto para a empresa. 

Os dados utilizados para realizar estas análises foram obtidos através do sistema informático da 

empresa, no período de um ano, entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015. A 

utilização de dados referentes a um ano completo justifica-se pela necessidade de identificar a 

possível sazonalidade existente. 

Durante o ano de 2015, o portefólio de artigos produzidos na fábrica de Benavente foi constituído 

por 102 SKUs diferentes, disponíveis no Anexo 1. Cada SKU é classificado de acordo com o seu 

tipo de embalagem (Tetra pak, Plástico, Vidro até 500ml, Vidro mais de 500 ml ou Sacos) e o 

seu mercado de destino (mercado nacional ou para exportação).  
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2.3.1. Caracterização do perfil de inventário 

Para iniciar a caracterização do inventário, procedeu-se ao mapeamento do inventário mensal 

existente nos armazéns das instalações da Sugal em Benavente. Na Tabela 2 apresenta-se a 

quantidade de paletes armazenadas em cada mês do ano de 2015, no total dos armazéns 

destinados ao produto acabado. 

Tabela 2 - Inventário mensal de paletes no ano 2015. 

Mês Quantidade (paletes) 

janeiro 15 7 845 

fevereiro 15 8 484 

março 15 8 923 

abril 15 9 332 

maio 15 7 930 

junho 15 7 856 

julho 15 7 763 

agosto 15 9 551 

setembro 15 10 680 

outubro 15 12 195 

novembro 15 12 673 

dezembro 15 11 506 

Média 9 562 

 

Observando a Tabela 2, verifica-se que o mês com menor inventário foi o mês de julho, com 

7763 paletes, sendo novembro, com 12673 paletes, o mês com inventário mais elevado. O valor 

da média mensal de inventário é de 9562 paletes. 

A distribuição mensal de inventário do ano de 2015, é apresentada na Figura 15. 

 

Figura 15 – Distribuição de inventário ao longo do ano de 2015. 
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A subida de inventário que ocorreu entre janeiro e abril de 2015 é justificável pela produção a 4 

turnos que ocorre anualmente neste período. Este aumento de produção justifica-se por forma a 

permitir a satisfação da procura apesar da diminuição da produção durante o período de maio 

até julho, mês em que começa a campanha (época da apanha do tomate) e em que existe uma 

paragem da produção durante duas semanas, devido a férias. 

O inventário em armazém aumenta a partir de julho, decorrente do aumento da produção durante 

o período de campanha, de modo a aproveitar economias de escala, com as consequentes 

reduções no custo de produção e preço da matéria-prima.  

Em dezembro existe novamente diminuição de inventário devido à paragem de produção de duas 

semanas, no período natalício.  

 

2.3.2.  Análise ABC por quantidade 

Para aferir qual o impacto da quantidade dos artigos existentes em armazém mensalmente, 

procedeu-se a uma análise ABC com base na quantidade. Esta análise foi realizada com base 

no princípio de Pareto, segundo o qual 80% da quantidade mensal de inventário corresponde 

aproximadamente a 20% dos SKUs produzidos nesse mês. Estes valores são empíricos e 

meramente indicativos, aproximáveis consoante os dados próprios de cada empresa. 

Dado que no portefólio de produtos da Sugal existem vários artigos cuja quantidade corresponde 

a uma baixa percentagem do total, decidiu-se avaliar o impacto do número de SKUs na 

quantidade de paletes, e com base na análise da distribuição dos dados definiram-se as classes 

do seguinte modo: 

 Classe A: 20% dos SKUs com maior quantidade de paletes presente em armazém; 

 Classe B: os seguintes 15% de SKUs com maior quantidade de paletes presente em 

armazém; 

 Classe C: os restantes 65% de SKUs com paletes presentes em armazém. 

Analisando-se os SKUs existentes em armazém em cada mês e a quantidade de paletes 

respetiva, os SKUs foram classificados através da sua referência nas respetivas classes A, B ou 

C, obtendo-se a Tabela 3.   

Verifica-se que  20%, classe A,  dos SKUs existentes em maior quantidade corresponde a em 

média a 69% da quantidade de paletes em armazém. Os seguintes 15% dos SKUs existentes 

em maior quantidade, classe B, correspondem a cerca de 15% da quantidade de paletes, 

enquanto que os restantes 65% SKUs, classe C, representam os restantes 17% de paletes. No 

entanto, analisando a Tabela 3 verifica-se que existe alguma variação da percentagem da 

quantidade total de paletes que correspondem a cada uma das classes, o que se deve à 

sazonalidade existente na produção. Para melhor visualizar os dados, recorreu-se à 

representação da percentagem da quantidade de paletes que pertence a cada classe, por mês 

(ver Figura 16).  
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Tabela 3 – Análise ABC por quantidade. 

 

 A B C Total 

 #SKU #Pal %Pal #SKU #Pal %Pal #SKU #Pal %Pal #SKU #Pal 

jan/15 16 5 107 65% 12 1 321 17% 51 1 417 18% 78 7 845 

fev/15 16 5 619 66% 12 1 286 15% 52 1 580 19% 80 8 485 

mar/15 16 5 511 62% 12 1 587 18% 53 1 826 20% 82 8 924 

abr/15 17 5 955 64% 13 1 679 18% 56 1 700 18% 86 9 334 

mai/15 18 5 378 68% 13 1 138 14% 58 1 415 18% 89 7 931 

jun/15 19 4 956 63% 14 1 264 16% 60 1 637 21% 93 7 857 

jul/15 19 4 918 63% 14 1 357 17% 62 1 489 19% 96 7 764 

ago/15 19 7 079 74% 15 1 249 13% 63 1 225 13% 97 9 553 

set/15 19 8 371 78% 14 1 169 11% 62 1 142 11% 96 10 682 

out/15 20 9 215 76% 15 1 417 12% 64 1 564 13% 98 12 196 

nov/15 19 8 945 71% 14 1 736 14% 62 1 994 16% 96 12 675 

dez/15 19 8 433 73% 14 1 429 12% 62 1 646 14% 95 11 508 

Média 18 6 624 69% 14 1 386 15% 59 1 553 16% 91 9 563 

 

 

Figura 16 – Representação gráfica da variação das classes A, B e C. 

Calculando o coeficiente de variação, obtêm-se os seguintes resultados: a classe A tem um 

coeficiente de variação de 8%; a classe B tem um coeficiente de variação de 16%; e a classe C 

tem um coeficiente de variação de 18%. Portanto, apesar de a classe A ter o maior desvio-

padrão, possui o menor coeficiente de variação, o que significa que os valores desta classe 

variam em menor proporções do que os valores das classes B e C. 
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2.3.3. Análise ABC por rotação 

Considerou-se que outro aspeto importante de avaliar relativamente ao portefólio de SKUs da 

Sugal seria a sua rotação. 

Nesta análise, definiu-se rotação como o número de dias médio que um determinado artigo 

permanece nos armazéns da Sugal, desde o início da sua produção até à sua expedição. Este 

não se encontra diretamente disponível no sistema informático da empresa, pelo que resultou do 

balanço entre as produções e as vendas mensais de cada artigo, durante o ano de 2015. 

Uma vez que os artigos produzidos na Sugal são produtos alimentares, logo perecíveis, para 

definir as classes A, B e C, foram considerados tanto o prazo de validade, como o prazo para 

venda dos SKUs. Estes prazos são relevantes, já que os clientes exigem que os produtos por 

eles comprados cheguem às suas instalações com pelo menos dois terços da validade. Quando 

o prazo de venda é ultrapassado, a venda destas paletes ainda é possível caso o cliente 

concorde com a sua compra, apesar de a venda ser feita a um valor mais reduzido. Caso a venda 

não se concretize, as paletes fora do prazo de venda irão ser doadas à caridade ou entregues 

para destruição, caso o seu prazo de validade esteja expirado. O prazo de validade de cada 

artigo depende do tipo de embalagem em que ele está armazenado, assim como o prazo para 

venda do produto e pode ser consultado na Tabela 4,  

Tabela 4 – Validade e prazo de venda dos SKUs, de acordo com o seu tipo de embalagem. 

Embalagem Validade (meses) Validade (dias) Prazo para venda (dias) 

Tetra pak 18 540 180 

Plástico 15 450 150 

Vidro 36 1080 360 

Sacos 16 480 160 

 

Com base na indicação do gestor de operações da Sugal, considerou-se um valor de 100 dias 

como uma boa rotação. Tendo em conta os prazos para venda dos diferentes tipos de SKUs, 

procedeu-se à seguinte determinação de classes: 

 Classe A: SKUs com rotação menor que 100 dias 

 Classe B: SKUs com rotação entre 100 e 140 dias 

 Classe C: SKUS com rotação maior que 140 dias 

Analisando-se a rotação dos SKUs e a sua presença em armazém em cada mês, obteve-se a 

Tabela 5, tendo em conta as classes A, B e C previamente definidas.  

Observando a Tabela 5, verifica-se que em média 7% dos SKUs presentes em armazém têm 

uma rotação inferior a 100 dias, pertencendo à classe A; 40% dos SKUs pertencem à classe B; 

e os 53% SKUs restantes pertencem à classe. 
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Tabela 5 – Análise ABC por rotação. 

 A B C Total 

 Nº SKUs %SKUs Nº SKUs %SKUs Nº SKUs %SKUs Nº SKUs 

jan/15 5 6% 32 41% 41 53% 78 

fev/15 5 6% 33 41% 42 53% 80 

mar/15 5 6% 34 41% 43 52% 82 

abr/15 7 8% 32 37% 47 55% 86 

mai/15 6 7% 36 40% 47 53% 89 

jun/15 7 8% 38 41% 48 52% 93 

jul/15 7 7% 39 41% 50 52% 96 

ago/15 7 7% 39 40% 51 53% 97 

set/15 7 7% 38 40% 51 53% 96 

out/15 7 7% 40 41% 51 52% 98 

nov/15 7 7% 38 40% 51 53% 96 

dez/15 6 6% 38 40% 51 54% 95 

Média 6 7% 36 40% 48 53% 90 

 

Calculando o coeficiente de variação, obtêm-se os seguintes resultados: a classe A tem um 

coeficiente de variação de 10%; a classe B tem um coeficiente de variação de 3%; e a classe C 

tem um coeficiente de variação de 2%. Portanto, apesar de todas as classes terem o mesmo 

desvio-padrão, a classe C possui o menor coeficiente de variação, o que significa que os valores 

desta classe variam em menor proporções do que os valores das classes A e B. 

 

2.4. CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

O grupo Sugal tem vindo a crescer, aumentando o volume de produção e, consequentemente, o 

valor das suas vendas. Surge assim a necessidade crescente de capacidade de armazenagem, 

devido ao elevado número de diferentes SKUs produzidos. 

Atualmente, as infraestruturas existentes na Sugal, em Benavente apresentam limitações físicas 

que impedem um bom desempenho dos armazéns. Contudo, e tendo em conta os custos 

operacionais envolvidos no processo de armazenamento e movimentação de produtos entre 

armazéns, atividades que não trazem valor acrescentado ao produto, torna-se importante a 

análise de melhorias do atual processo de armazenamento.  

As limitações encontradas no processo de armazenamento são várias: 

 Falta de capacidade de armazenamento: apesar de existirem três armazéns 

destinados ao produto final, é necessário recorrer ao aluguer de armazéns externos para 

satisfazer o armazenamento do atual volume de produção. É também necessário 

recorrer ao armazenamento temporário de paletes em locais não destinados a esse fim, 

como o final de corredores ou zonas de preparação de embarques; 
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 Excesso de movimentações de paletes: as paletes têm de ser recolhidas de diferentes 

localizações consoante o tipo de embalagem e posteriormente armazenadas no 

armazém respetivo, o que incluí transferências entre armazéns. O facto da não 

existência de cais de embarque em todos os armazéns traduz–se num incremento de 

movimentações entre o local de armazenagem e a expedição. Com a desvantagem de 

em condições atmosféricas adversas não ser possível efetuar a transferência de paletes 

entre armazéns, dada o trator não ter condições para operar a sua nessas condições. 

Estas movimentações traduzem-se em elevados custos e não adicionam valor ao 

produto; 

 As paletes provenientes das linhas tetra pak e caixas não vêm filmadas da linha 

produtiva: esta operação tem de ser realizada posteriormente pelos operários; 

 Mau estado do piso dos armazéns: o estado atual do piso danifica os empilhadores e 

prejudica a saúde dos colaboradores, provocando dores de costas; 

 Marcações no piso do Armazém 1 não são respeitadas: as marcações para indicar a 

localização das pilhas para arrumação de paletes não são respeitadas no Armazém 1, o 

que torna a arrumação de paletes mais confusa;  

 Não existe sistema de localização de paletes: a localização das paletes é apenas 

conhecimento dos operadores, pelo que por vezes é necessário proceder à procura física 

do lote que foi alocado a uma encomenda; 

 Existem produtos que permanecem em armazém mais tempo do que o seu prazo 

de venda: estes produtos já não podem ser vendidos e também não podem ser 

retrabalhados, porque são embalados na embalagem própria de cada cliente. 

As limitações apresentadas anteriormente conduzem a um aumento do tempo no manuseamento 

dos SKUS, o que consequentemente significa um aumento dos custos. 

É importante para a Sugal melhorar a utilização da área útil de armazenagem e minimizar as 

movimentações dentro e entre armazéns. Para tal, a identificação e afetação de zonas dos 

armazéns às respetivas SKUs é uma necessidade, assim como a determinação de quais SKUs 

a armazenar em armazéns alugados.  

Por outro lado, é necessário procurar uma solução para cada um dos problemas secundários 

apontados, já que estes têm impacto nas operações de armazenagem. 

Para fundamentar possíveis alternativas de melhoria, procede-se no capítulo seguinte a uma 

revisão da literatura publicada acerca de temáticas relevantes ao caso de estudo, como as 

operações de armazenamento e a sua gestão.  
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CAPÍTULO III - REVISÃO DE LITERATURA                                                                                  

A logística pode ser definida como o fluxo de materiais, de informação e monetário entre 

consumidores e fornecedores, e tem vindo a ganhar um papel vital no mundo empresarial 

(Frazelle 2002).  Devido à crescente globalização, as cadeias de abastecimento têm vindo a 

tornar-se mais complexas, consequentemente provocando um aumento dos custos logísticos 

que, podem corresponder até metade do valor do produto (Dianwei 2006). Por esta razão, a 

logística é atualmente considerada como um fator chave no sucesso das organizações  

(Tompkins & Smith 1998). De acordo com Tompkins e Smith (1998), existem cinco frentes que 

devem ser consideradas para que a logística atinja a excelência: armazenagem, distribuição, 

Third Party Logistics (3PL), tecnologias de informação (IT) e transporte. Esta dissertação foca-

se na armazenagem, na sua gestão e melhoria. 

Neste contexto, procede-se a uma revisão da literatura no período 1976 e 2015. Na secção 3.1. 

será apresentada a importância da utilização de armazéns nos dias de hoje. Seguindo-se, na 

secção 3.2. o foco nas decisões a serem tomadas pela gestão de armazéns, tanto a nível de 

projeto como a nível operacional. Por fim, na secção 3.3., será abordada a temática do 

outsourcing de serviços de armazenamento.  

 

3.1. A IMPORTÂNCIA DOS ARMAZÉNS NA ATUALIDADE 

A competição de mercados que se faz sentir atualmente requere uma melhoria contínua das 

operações nas cadeias de distribuição, que por sua vez, solicita um eficiente desempenho por 

parte dos armazéns. A adoção de novas metodologias de gestão, como o Just-In-Time e a 

produção lean, trazem desafios para a gestão de armazéns, já que requerem um maior controlo 

de inventário, um tempo de resposta mais curto e uma maior diversidade de artigos. Por outro 

lado, também se verifica uma crescente implementação de novas tecnologias de informação que 

oferecem oportunidades para a melhoria da performance dos armazéns (Gu et al. 2010).  

No entanto, a resposta a estes desafios não vem de forma gratuita. O armazenamento e o custo 

de inventário correspondem a uma grande parte dos custos logísticos totais. Na Europa estima-

se que os custos de armazenamento e de manutenção de inventário sejam superiores a 40% 

dos custos logísticos (Mayer et al. 2009), enquanto que nos Estudados Unidos da América estes 

custos correspondem a cerca de 32,8% (Wilson 2015). Qualquer melhoria no funcionamento dos 

armazéns que resulte numa redução de custos tem, portanto, uma contribuição direta na redução 

de custos totais. 

Apesar da importância das atividades de armazenamento, os procedimentos que fazem parte 

das operações e do projeto dos armazéns têm vindo a ser alterados tendo em contra 

pressupostos históricos (os corredores devem ser direitos e as pilhas devem encontrar-se em 

ângulos retos) em vez de envolverem mudanças que acompanhem os requerimentos e a 

evolução da economia. Duas das razões para não existirem atualizações mais frequentes a estes 
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procedimentos deve-se ao esforço extra que reorganizar um armazém requere e à inércia 

humana (Cross 2006). O papel do armazenamento tem vindo a ser ignorado não só por alguns 

profissionais, mas também pela comunidade científica. Existe apenas uma pequena fração de 

da literatura dedicada ao armazenamento, e existe pouca troca de informação entre a 

comunidade científica e a realidade operacional (Gu et al. 2010).  

 

3.2. GESTÃO DE ARMAZÉNS 

Os armazéns são instalações integrantes da cadeia de abastecimento, cujo propósito é 

intermediar o fluxo de material de modo a atingir um elevado nível de serviço. Num armazém, 

diversas tarefas são executadas, tais como: a receção de produtos de uma fonte interna ou 

externa, o armazenamento de bens até à sua solicitação, o picking dos produtos do seu local em 

armazém e o seu envio para o destinatário respetivo (Tompkins & Smith 1998). De todas estas 

atividades, só o picking corresponde a 65% do custo total do armazém e ocupa 50% da força de 

trabalho (Broulias et al. 2005). 

Os gestores de armazém são geralmente encarregues de tomar decisões relativamente ao layout 

do armazém, à política de picking mais adequada, à rota utilizada para realizar o picking e à 

metodologia de atribuição de espaço (Chan & Chan 2011). 

 

3.2.1.  Layout do Armazém 

O layout do armazém tem sido foco de investigação de vários autores ao longos dos anos. 

Goetschalckx and Ratliff (1991) desenvolveram um algoritmo eficiente que maximiza a utilização 

de espaço de armazenamento através da seleção da profundidade dos corredores e da posterior 

atribuição de encomendas recebidas às diferentes profundidades disponíveis. Meller and Gau 

(1996) analisaram o problema do layout através da modelação de interações entre secções do 

armazém. Larson et al. (1997) publicaram uma resolução heurística para o layout de um 

armazém cujo armazenamento é baseado em classes.  

Outros autores decidiram focar-se na determinação do espaço que seria necessário a médio e 

longo-prazo. Em 1999, Cormier e Gunn desenvolvem um modelo de programação não-linear 

para a expansão ótima do armazém em períodos temporais consecutivos. Com o objetivo de 

determinar o espaço a ser adquirido, Goh et al. (2001) apresentaram uma solução heurística 

para minimizar os custos totais de armazenamento para vários SKUs com reabastecimento 

conjunto de inventário. 

Mais recentemente, vários autores exploram diversos aspetos no âmbito da gestão de layout de 

armazéns.    Ashayeri et al. (2002) desenvolveram um modelo analítico para calcular o tempo de 

ciclo esperado para uma máquina de reaquisição e armazenamento. Este modelo compara 

layouts alternativos rapidamente em termos de taxa de transferência. Gue et al. (2012) conduzem 

uma comparação de layout de modo a facilitar o percurso entre locais de armazenamento, 
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focando-se em duas configurações específicas para os corredores: Flying-V e Inverted-V. 

Ramasesh e Rachamadugu (2012) desenvolveram um método para determinar a estratégia 

ótima de dimensionamento de lote, através do cálculo de um limite inferior para o custo total 

desta estratégia. Este método tem em conta descontos temporários por parte dos fornecedores. 

Em 2013, Schmid et al. analisaram extensões relevantes ao problema de determinação de rotas, 

relativas ao dimensionamento de lotes, planeamento, inventário, embalamento e batching. Em 

2015, Bortolini et al. desenvolvem o trabalho de Gue et al. (2012), apresentando um novo layout 

não convencional para os armazéns: New Diagonal Cross-Aisle. Os autores apresentam também 

a performance deste modelo e a perda de capacidade de armazém resultante da sua adoção.  

A maioria dos artigos revistos focando no layout de armazéns utilizaram modelos de otimização 

como método de abordagem. 

 

3.2.2. Categorias Operacionais 

As principais atividades executadas num armazém podem ser agrupadas nas seguintes 

categorias (Frazelle 2002): receção e expedição, armazenamento e order-picking, que serão 

detalhadas nesta secção. 

 

Receção e Expedição 

As atividades de receção e expedição caracterizam-se pela entrada e saída de produtos do 

armazém, respetivamente.  

Na receção o produto é descarregado do transportador no respetivo cais, procede-se à 

atualização do inventário existente e executa-se uma inspeção para verificar se existem 

inconsistências de qualidade ou quantidade (de Koster et al. 2007). Atualmente é possível ter a 

informação da chegada de um produto atempadamente, o que permite o planeamento das 

operações de receção de um modo mais eficiente (Bartholdi III & Hackman 2010). Este processo 

corresponde a cerca de 10% dos custos operacionais do armazém (Frazelle 2002), embora 

atualmente a diminuição desses custos seja possível adotando a tecnologia RFID (Vlachos 

2014). 

Na operação de expedição, é necessário verificar as encomendas em termos de quantidade e 

qualidade, preparar os documentos de transporte e, por fim, proceder ao carregamento da 

encomenda do cliente no camião ou contentor (Frazelle 2002). A expedição é responsável por 

aproximadamente 15% dos custos dos processos de armazenamento (Frazelle 2002). 

O principal problema discutido na literatura acerca das operações de receção e expedição é 

relativo à atribuição de veículos aos cais de embarque. Gue (1999) desenvolveu um modelo de 

programação linear que resolve este desafio, tendo em conta o fluxo de materiais interno gerado, 

de modo a reduzir custos. Bartholdi e Gue (2000) calcularam o tempo de deslocação total e o 
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tempo de espera devido ao congestionamento provocado pelas operações de receção e 

expedição num armazém de cross-docking, com o objetivo de otimizar tanto o tempo como a 

carga de trabalho. Schleyer e Gue (2012) publicaram um modelo discreto para minimizar o tempo 

de transferência médio para encomendas rececionadas. Em 2013, Wijk et al. estudaram um 

armazém de resposta-rápida e determinam qual a altura e as condições ótimas para realizar 

transferências de inventário para o armazém regular. 

 

Processos de Armazenamento 

O armazenamento corresponde à organização de bens no armazém de modo a otimizar a 

utilização do espaço e a facilitar o manuseamento dos produtos. Existem três decisões 

fundamentais a tomar na gestão do armazenamento: (1) qual o inventário de cada SKU a manter 

em armazém; (2) qual a frequência e em que momento se dever realizar a reposição de inventário 

para um determinado SKU; (3) qual a localização do armazém a atribuir a cada SKU, tanto a 

nível de armazenagem como de movimentação (Gu et al. 2007). 

Com o objetivo de melhorar a performance do armazenamento, a comunidade científica tem 

recorrido ao desenvolvimento e aplicação de modelos, simulação e algoritmos. Os resultados 

obtidos nos estudos publicados podem ser utilizados de modo a suportar a tomada de decisão, 

para que esta seja feita de forma informada e eficiente. 

Uma abordagem existente na literatura é o desenvolvimento de modelos matemáticos, 

destinados a minimizar variáveis como o custo, o tempo e a carga de trabalho. Kim e Seidmann 

(1990) sugeriram um modelo de avaliação do tempo de ciclo esperado de armazéns 

automatizados, com o objetivo de minimizar este tempo. Chou et al. (2012) abordaram a 

reposição de inventário através da análise da procura e de diferentes configurações de um 

armazém. 

Outros autores optam por utilizar modelos matemáticos na definição do problema, mas resolvê-

lo posteriormente recorrendo a algoritmos heurísticos. Heragu et al. (2005) optaram por 

apresentar um modelo MILP de otimização e um algoritmo heurístico para atribuir produtos a 

áreas de armazenamento, cuja dimensão também é calculada, de modo a diminuir custos. 

Minner (2009) analisa o problema da reposição de diferentes produtos através do algoritmo 

forward, de modo a reduzir os custos totais. Em 2010, Strack e Pochet desenvolveram um 

modelo integrado para planeamento de inventário e armazenamento, que incluí gestão da 

reposição de inventário, alocação de produtos no sistema e a sua distribuição pelas localizações 

disponíveis no armazém. Yang et al. (2012) desenvolvem um algoritmo genético que avalia 

diferentes políticas de reposição e considera descontos de quantidade, também com o objetivo 

de reduzir custos. 

A simulação é uma das técnicas muito utilizadas pela comunidade científica para resolver 

problemas de reposição e afetação de inventário a localizações no armazém. Goetschalckx e 
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Ratliff (1990) recorreram a esta metodologia para comparar o tempo de deslocação para 

diferentes políticas de armazenamento. A conclusão do seu estudo foi que a utilização de 

políticas baseadas no tempo de permanência pode reduzir significativamente o tempo de 

deslocação. Hwang e Song (1993) abordaram o problema de sequenciação de encomendas num 

sistema de armazenamento man-on-board. Desenvolveram modelos posteriormente validados 

através de simulação. Chan e Chan (2011) estudaram um problema de atribuição recorrendo à 

determinação de classes ABC num armazém. Em 2012, Kristianto et al. recorreram a um modelo 

de simulação para validar a performance da cadeia de abastecimento em termos de nível de 

inventário e de backorder. 

De modo a avaliar a performance nas atividades de armazenamento, Key Performance Indicators 

(KPI), são também propostos na literatura. Goetschalckx & Ratliff (1990) basearam-se no tempo 

de permanência do produto em armazém e utilizaram o indicator Duration-Of-Stay (DOS), 

atribuindo-se prioridade aos artigos com menor DOS. Karaman e Altiok (2009) desenvolveram 

um modelo para determinar a forma de mover inventário ao longo da cadeia de abastecimento 

de modo a minimizar custos, recorreram à utilização dos KPI: o tempo médio de inventário e o 

nível de serviço. Para além destes KPI, a literatura apresenta: o custo de inventário, o custo de 

backorder, a taxa de obsolescência, o tempo total de ciclo, a performance de entrega, o custo 

horário da operação, e a capacidade total utilizada (Beamon 1999; Gunasekaran et al. 2001; 

Chae 2009).  

A temática forward-reserve problema tem sido que tem sido alvo da atenção da comunidade 

científica. É comum reservar uma área no armazém para produtos de elevada procura e/ou 

rotação. Esta prática reduz custos de picking, mas por outro lado requere movimentações 

adicionais para reabastecer esta área. É igualmente importante determinar quais SKUs atribuir 

a esta área, assim como a sua quantidade (Gu et al. 2007). Hackman et al. (1990) utilizaram uma 

heurística knap-sack para minimizar os custos totais de picking e de reposição na forward-

reserve. Este modelo foi mais tarde analisado por Frazelle et al. (1994), tendo sido incluído a 

dimensão da área de reserva como uma variável. Cormier e Gunn (1996) propõem também uma 

heurística para determinar a quantidade ótima de reposição para cada artigo. 

Para a alocação dos SKUs a localizações do armazém, que geralmente na literatura recebe o 

nome de problema de alocação de produtos, existem várias políticas. As mais exploradas 

atualmente são: (1) armazenamento aleatório, em que os produtos recém-chegados são 

atribuídos a localizações não ocupadas de uma forma aleatória; (2) armazenamento dedicado, 

em que cada produto já possuí uma localização específica; e (3) armazenamento por classes, 

em que produtos com características semelhantes são armazenados numa mesma zona no 

armazém (Hausman et al. 1976).  

A principal contribuição da literatura em termos da resolução do problema de alocação de 

produtos está na modelação do problema através de programação linear inteira e na sua 

posterior resolução tendo em conta casos reais. Sanei et al. (2011) desenvolveram um modelo 
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de programação linear de inteiros com várias restrições operacionais, de modo a prevenir a 

descentralização de produtos dentro do armazém. Mais tarde, este modelo foi adaptado por 

Guerriero et al. (2013) a uma situação de alocação num armazém com vários níveis de altura de 

armazenamento e com restrições de compatibilidade entre os produtos.  

 

Order Picking 

Quando há necessidade de satisfazer uma encomenda, os produtos previamente armazenados 

precisam de ser retirados da sua localização no armazém. Este processo, que recebe o nome 

de order picking, consiste na recolha de artigos que foram requisitados numa encomenda por 

parte de um cliente. Para tornar este processo eficiente, é importante determinar a melhor rota 

que que permite recolher os produtos, de forma a que a distância percorrida seja minimizada 

(Cormier & Gunn 1992).  

O picking têm vindo a ganhar importância, uma vez que é a atividade que requere mais mão-de-

obra e, consequentemente, possui os custos mais elevados (de Koster et al. 2007). Este 

processo tem elevada importância em armazéns de distribuição, já que a receção de produtos, 

o seu armazenamento e posterior expedição são as únicas atividades que trazem valor 

acrescentado (van den Berg et al. 1998). Por estas razões, os profissionais de armazéns 

consideram o order picking como a atividade de maior prioridade para melhorias de performance 

(de Koster et al. 2007). 

Atualmente existem algumas políticas de picking manual mais discutidas e utilizadas na 

literatura: picking por onda, picking por batch e picking por zona. O picking por onda é preferencial 

quando existem encomendas com características semelhantes, como por exemplo terem o 

mesmo horário de expedição e/ou serem transportadas pela mesma transportadora. Estas 

encomendas com similaridades são recolhidas durante um determinado período de tempo e 

expedidas em conjunto. No picking por batch atribui-se a um colaborador um conjunto de 

encomendas para serem recolhidas apenas numa viagem. Por último, no picking por zona o 

espaço de armazenamento está dividido em zonas, e cada colaborador apenas é responsável 

por realizar a recolha de artigos numa determinada zona (Gu et al. 2010). Estas metodologias 

também recebem o nome de picker-to-goods, já que os operadores se deslocam até ao produto 

para o recolher. As políticas de picking manual constituem a maioria dos sistemas utilizados nos 

armazéns distribuídos mundialmente (de Koster et al. 2007).  

Tem-se vindo a observar ao longo do tempo um aumento do número de sistemas automatizados 

de recolha e armazenamento, que geralmente transportam automaticamente os produtos até um 

ponto de recolha. Estes sistemas recebem o nome de goods-to-picker (de Koster et al. 2007). 

Por vezes também se procede à instalação de tecnologias de informação e comunicação para 

facilitar o manuseamento de material e as próprias operações de picking, de modo a reduzir o 

tempo despendido, o custo e o número de erros (Hou et al. 2009). Atualmente existem armazéns 

com sistemas de automatização parcial, o que se traduz na utilização simultânea de políticas 
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manuais e de sistemas automáticos para manusear SKUs com características diferenciadas 

(Ackerman 1990). 

A escolha da política de picking está condicionada tanto a fatores externos como internos, 

dependendo da realidade de cada armazém. Fatores externos incluem canais de marketing, o 

padrão de procura, o padrão de reabastecimento por parte de fornecedores, a procura total de 

cada artigo e o estado da economia. Fatores internos abrangem as características próprias de 

cada sistema, por exemplo o nível de mecanização, e as políticas operacionais adotadas 

(Goetschalckx & Ashayeri 1989). Mais recentemente tem existido na literatura preocupação com 

a influência dos fatores humanos nas políticas de picking. Grosse et al. (2015) fazem uma revisão 

de literatura de políticas de picking com especial foco nestes fatores, enquanto que  Grosse e 

Glock (2015) modelam o efeito que a aprendizagem tem no order picking.  

Quanto à otimização da performance do processo de picking, o tempo é considerado uma 

variável crítica. O impacto desta variável tem sido explorada de diversas formas, tais como: a 

duração total do picking de uma encomenda, o tempo de deslocação e o tempo de resposta. 

 

Hwang & Lee (1990) desenvolveram um modelo analítico para determinar o tempo de deslocação 

de uma máquina automatizada de recolha e armazenamento num armazém cujo 

armazenamento segue um sistema aleatório. Jarvis & McDowell (1991) desenvolveram um 

modelo estocástico para a alocação de produtos no armazém de modo a diminuir o tempo médio 

de picking, enquanto que Henn (2012) utilizou uma abordagem heurística para minimizar o tempo 

de picking num armazém com política de picking manual com encomendas dinâmicas. Este autor 

validou os resultados recorrendo a simulações matemáticas. Pan et al. (2014) explorou o tempo 

de deslocação em armazéns que adotam uma política de armazenamento por classes, 

modelando um sistema de picker-to-goods em altura.  

Para avaliar o tempo de reposta de sistemas automáticos de recolha e armazenamento, Pandit 

& Palekar (1993) recorreram a um modelo de filas de espera. O foco de Bhaskar & Lallement 

(2008) também foi o tempo de resposta, e através de simulação mediram a performance de 

sistemas através do comprimento das filas e tempos médios de espera. Ballestín et al. (2013) 

estudaram a influência da presença de tecnologia RFID no tempo de resposta, concluindo que a 

mesma diminui este tempo através do fornecimento de informações a tempo real acerca da 

localização dos produtos. 

Apesar do tempo ser considerado mais vezes na literatura como a variável a minimizar, vários 

autores optam por otimizar o order picking através da diminuição do custo ou da distância 

percorrida. Chuang et al. (2012) focaram-se na minimização da distância percorrida durante o 

order picking num armazém Business-to-Customer de retalho online, recorrendo a um modelo 

matemático linear. Vries et al. (2015) estudaram três políticas manuais de picking, utilizando dois 

tipos de incentivos diferentes para os trabalhadores. Os autores conduziram este estudo num 

armazém construído especificamente para este propósito e concluíram que ao alinhar a política 
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de picking com o sistema de incentivo o custo de mão-de-obra pode ser reduzido até 20% e a 

performance do armazém pode melhorar. Dotoli et al. (2015) utilizaram ferramentas da filosofia 

Lean para a eliminação de fontes de desperdício durante o order picking, resultando numa 

redução de custos. 

 

3.3.  UTILIZAÇÃO DE ARMAZÉNS EXTERNOS 

Ao longo dos últimos anos, a atividade de armazenamento tem vindo a ser subcontratada não 

só para reduzir custos, mas também para permitir que as empresas se foquem no core do seu 

negócio (Rao & Young 1994). Esta solução é por vezes preferida a construir um armazém novo 

ou expandir o armazém existente, o que envolve um elevado investimento (Wutthisirisart et al. 

2015).Uma das principais razões que justificam esta decisão é a capacidade finita dos armazéns, 

e as empresas vêm-se obrigadas a recorrer a armazéns externos como uma extensão de 

capacidade. Espaço este, que pode ser justificado pelo aumento da produção, ou torna-se mais 

proveitoso adquirir elevadas quantidades de matérias-primas de tirar partida da economia de 

escala.  

Tanto Rao e Rao (1998) como Cormier e Gunn (1996) consideraram a alternativa de alugar 

espaço de armazenamento a terceiros, de modo a acomodar inventário. Rao e Rao (1998) 

formularam um modelo de programação linear para alterar a dimensão do armazém ao longo do 

tempo, através do aluguer de espaço adicional. Cormier e Gunn (1996), construíram uma 

heurística para um cenário de procura constante para um único produto. Esta heurística resulta 

no dimensionamento ótimo do armazém, na quantidade ótima de espaço suplementar a ser 

alugado em cada período e na quantidade ótima de reabastecimento. 

No entanto, a maioria dos artigos que consideram a utilização de dois armazéns (próprio e 

alugado) são encontrados na literatura relacionada com controlo de inventário. O tema foi 

introduzido por Hartley (1976), e tem sido desenvolvido de modo a incluir alguns aspetos 

importantes relativos ao inventário, como deterioração de artigos (Yang 2006), satisfação de 

encomendas em atraso (Jaggi & Verma 2008), procura dependente do nível de inventário (Zhou 

& Yang 2005) e qualidade do produto (Chung et al. 2009). A maioria destes artigos possui como 

objetivo dar apoio ao decisor na tomada de decisão entre alugar ou não um armazém externo. 

Permitem decidir qual a quantidade ótima de reabastecimento do armazém alugado e qual a 

melhor altura para realizar esse reabastecimento.  

Wutthisirisart et al. (2015) estudam esta temática com uma outra perspetiva. Os autores 

determinam que artigos alocar ao armazém próprio e ao armazém alugado tendo em conta a sua 

procura, de modo a que os custos de aluguer de espaço e de transporte sejam minimizados. No 

entanto, o foco está apenas nos materiais necessários à produção, e não nos produtos acabados. 

A literatura respeitante a esta decisão é escassa, sendo o estudo de Wutthisirisart et al. (2015), 

atualmente, o único artigo que aborda quais os produtos a alocar a cada um dos armazéns. 

Contudo, esta alocação apresenta um elevado impacto, uma vez que itens de elevada rotação 
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armazenados no armazém externo, são sujeitos a transferências frequentes para o local de 

expedição, o que se traduz em custos de transporte muito elevados.  

 

3.4. CONCLUSÕES DA REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão de literatura conduzida ao longo deste capítulo permitiu obter um contexto teórico para 

a futura análise ao caso de estudo. Fundamentou-se a importância da resolução dos problemas 

encontrados no caso de estudo, tendo em conta o peso dos custos de armazenamento em todo 

o processo logístico. Esta é uma área em que, comprovadamente, é possível alcançar melhorias 

de processos consideráveis. Aprofundou-se o conhecimento acerca da operação de 

armazenamento e de todas as atividades que a compõe, desde a receção de mercadorias até à 

expedição do produto acabado. Abordou-se também a temática do aluguer de serviços externos 

de armazenamento, solução adotada para a falta de capacidade nas instalações de uma 

empresa. 

Com base no estudo das operações de armazenamento da Sugal, foram identificados dois 

principais problemas: o excesso de movimentações de paletes e a falta de capacidade de 

armazenamento. Tanto um como o outro aumentam os custos operacionais, já que deslocações 

excessivas se traduzem em custos de deslocação e falta de capacidade em custos de 

armazenamento externo.  

De modo a reduzir os custos inerentes a estas problemáticas e a partir da revisão bibliográfica, 

optou-se por otimizar a alocação de produtos a localizações nos armazéns. Para tal, o foco será 

em duas temáticas distintas estudadas na revisão de literatura, representado esquematicamente 

na Figura 17: order picking e alocação de SKUs. Order picking porque a localização dos produtos 

em armazém vai influenciar a performance desta atividade, que se relaciona diretamente com o 

tempo e a distância percorrida para efetuar o picking. Alocação de SKUs porque, tal como no 

order picking, é indispensável ter em conta os custos gastos no próprio processo de 

armazenamento dos produtos, nomeadamente a distância percorrida. 

 

Figura 17 – Representação esquemática da literatura relevante para o problema a abordar. 
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Uma das metodologias utilizadas para a resolução do problema apontado acima é recorrer a 

modelos matemáticos de resolução heurística para a atribuição de localizações do armazém a 

SKUs, como Jarvis & McDowell (1991) e Heragu et al. (2005). No entanto, esta não é a melhor 

resolução no caso da Sugal, já que estes modelos requerem informação que não está disponível 

no caso em estudo.  

Outra alternativa de resolução deste problema é recorrer a programação linear. É o que fazem 

Sanei et al. (2011), traduzindo uma situação real para programação linear. Neste modelo existem 

restrições operacionais desenvolvidas de modo a prevenir a descentralização de produtos dentro 

do armazém. Mais tarde, Guerriero et al. (2013) desenvolveu este modelo, adaptado a um 

armazém com vários níveis de altura de armazenamento e com restrições de compatibilidade 

entre os produtos. No problema em estudo não existem estruturas adaptáveis a diferentes níveis 

de armazenamento, e também não se verificam situações de incompatibilidade entre SKUs, 

sendo que o modelo matemático a utilizar será baseado no conceito desenvolvido por Sanei et 

al. (2011). 

Dado que não existe qualquer sistema de localização de artigos implementado, torna-se bastante 

impraticável para os operadores memorizarem a localização de cada artigo, pelo que o foco será 

em layouts fixos, já que não seria prático para a Sugal ter um layout flexível. 

 Após análise do caso de estudo e da revisão de literatura relevante, de modo a representar o 

problema identificado anteriormente, optou-se por desenvolver um modelo matemático para 

otimização do caso de estudo. O modelo será baseado no conceito desenvolvido por Sanei et al. 

(2011), já que este modelo promove a centralização de produtos dentro do armazém, o que é 

importante numa situação em que não existem sistemas de localização implementados o que se 

verifica no caso em estudo.  

Tendo desenvolvido várias propostas de melhorias, tanto de atribuição de localizações a SKUs 

como de estratégias de armazenamento, irá proceder-se a uma comparação económica das 

mesmas, tendo como objetivo a redução de custos total.  
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CAPÍTULO IV – MODELO MATEMÁTICO E FERRAMENTA DE APOIO À DECISÃO                                                                                                     

Neste capítulo serão desenvolvidos o modelo matemático e o dashboard. Na secção 4.1. 

apresenta-se a metodologia adotada no desenvolvimento do modelo e do respetivo output. Na 

secção 4.2. descreve-se em detalhe a estrutura e os objetivos do modelo assim como a sua 

formulação matemática. Nesta secção descrevem-se também os cenários a analisar. Na secção 

4.3. apresentam-se brevemente as funcionalidades da ferramenta de apoio à decisão 

desenvolvida. 

4.1. METODOLOGIA 

Após a análise do caso de estudo e da revisão de literatura, o modelo matemático e o dashboard, 

implementado em Excel, serão desenvolvidos. Os cenários a analisar serão definidos e de 

acordo com esta definição, os dados recolhidos serão introduzidos no dashboard. Ao executar o 

modelo matemático, o GAMS irá utilizar como input os dados inseridos previamente. O output do 

GAMS será fornecido de novo ao dashboard, que funcionará então para apresentação e análise 

de resultados. Os resultados referentes a cada cenário serão comparados de modo a determinar 

qual a melhor estratégia a ser adotada. 

Esta agregação de informação e de aplicações irá funcionar como uma ferramenta de apoio à 

decisão, o que permite consultar dados, análise de resultados no dashboard, e a sua interação 

com o modelo matemático e a sua formulação no GAMS. Esquematicamente, a ferramenta de 

apoio à decisão representa-se na Figura 18: 

 

Figura 18 – Framework do trabalho a desenvolver. 
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De modo a estudar estratégias de armazenamento alternativas para a Sugal, irão ser analisados 

três cenários distintos. Todos os cenários utilizam dados do mês de novembro de 2015. Na 

Figura 19Error! Reference source not found. representam-se esquematicamente os cenários 

que serão analisados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Cenários definidos para análise. 

O Cenário Atual caracteriza a atual estratégia de armazenagem na Sugal. Os produtos são 

armazenados temporariamente no Armazém 1 e depois seguem para o armazém final de acordo 

com o seu mercado de destino. Os produtos destinados ao mercado nacional seguem para o 

Armazém 4 e 5, enquanto que os produtos destinados a exportação seguem para o Armazém 3. 

Quando não existe capacidade de armazenamento suficiente, recorre-se ao aluguer de um 

armazém externo. Toda a alocação de SKUs a localizações no armazém é aleatória, sendo 

considerada a capacidade do espaço. Os resultados do Cenário Atual foram fornecidos pela 

empresa  

No Cenário 1 decidiu-se manter a separação entre armazéns dos artigos destinados ao mercado 

nacional e ao mercado de exportação. A razão para tal é que, sendo que não existe um sistema 

de localização de paletes implementado, é mais fácil para os colaboradores saberem onde se 

Cenário Atual 

Estratégia de armazenamento: aleatória. 

Destino: Mercado Nacional 

Destino: Exportação 

Excedente de capacidade 

            Armazéns 4 e 5 

Armazém 3 

        Armazém Externo 

Produto Final Armazém 1 

Estratégia de armazenamento: minimizar a distância percorrida e a dispersão dos SKUs por 

localizações não vizinhas. 

Estratégia de armazenamento: minimizar a distância percorrida e a dispersão dos SKUs por 

localizações não vizinhas. 

10% Armazém 1 

Armazém 3 

Armazéns 4 e 5 

Excedente de capacidade Armazém Externo 

Produto Final Armazém 1 

Destino: Mercado Nacional 

Destino: Exportação 

Excedente de capacidade 

            Armazéns 4 e 5 

Armazém 3 

        Armazém Externo 

Produto Final Armazém 1 

Cenário 1 

Cenário 2 
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encontram determinados SKUs. No Cenário 1 aplica-se o modelo matemático, minimizando a 

distância percorrida e a dispersão dos SKUs por localizações não vizinhas. Neste caso, o modelo 

será individualmente aplicado a cada um dos armazéns e os resultados serão a soma dos 

resultados de cada um dos conjuntos de dados individuais. 

No Cenário 2 optou-se por uma alocação genérica dos artigos a todos os armazéns. Assim, o 

modelo irá determinar a alocação de todos os SKUs a todos os armazéns disponíveis para 

armazenar produto final. Neste caso, também se irá considerar 10% da área de armazenamento 

do Armazém 1, já que este armazém possuí uma localização mais eficiente em termos de 

distâncias a percorrer. 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

4.2.1. Estrutura e objetivos do modelo matemático 

O principal objetivo é determinar a alocação de cada artigo a uma localização específica no 

armazém, de modo a minimizar a distância percorrida no armazenamento e no order picking. 

Optou-se pelo conceito de fluxo de modo a classificar os SKUs pela frequência de deslocações 

num determinado intervalo de tempo. Os objetivos do modelo serão: 

 Alocar os artigos com maior fluxo a localizações cuja distância a percorrer seja menor; 

 Alocar os artigos respeitando localizações relativas preferenciais diminuindo a dispersão 

de um mesmo artigo no armazém e facilitando aos operadores o processo de recolha 

dos artigos; 

 Alocar todos os artigos do mesmo SKU a uma mesma localização.  

Caso não seja possível alocar todos os artigos de um SKU a uma mesma localização devido a 

restrições de capacidade, a ordem preferencial de armazenamento será: (1) armazenar produtos 

da mesma categoria em localizações adjacentes, (2) armazenar produtos da mesma categoria 

em localizações opostas, (3) armazenar produtos da mesma categoria em localizações traseiras, 

(4) armazenar produtos da mesma categoria em localizações não vizinhas. Estas localizações 

estão representadas esquematicamente na Figura 20.  
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Figura 20 – Representação esquemática das localizações relativas. Adaptado de Sanei et al. (2011). 

De forma a respeitar esta ordem preferencial de localizações, irão ser atribuídas penalizações 

caso alguma das situações anteriores se verifique. O valor da penalização será mais elevado 

consoante a situação seja menos preferível, como mencionado anteriormente. 

O caso em estudo pode ser estruturado da seguinte forma: 

Dados 

 Um conjunto de localizações previamente definidas e numeradas em cada armazém 

para armazenamento de SKUs; 

 A capacidade de espaço de cada uma das localizações disponíveis, expressa em 

número de espaços disponíveis para armazenamento de paletes; 

 A quantidade produzida de cada SKU num determinado período de tempo, expressa em 

número de paletes; 

 A distância entre a localização final de produção de cada SKU e um ponto de receção 

médio no armazém 1; 

 A distância entre um ponto de receção médio no armazém 1 e um ponto de receção 

médio no Armazém 3 ou 4/5; 

 A distância entre um ponto de receção médio no Armazém 3 ou 4/5 e a localização final 

de armazenamento do SKU. 

A determinar: 

 A alocação de cada SKU a uma localização específica dentro do armazém, de modo a 

minimizar a distância percorrida no armazenamento e no order picking, de modo a 

respeitar localizações relativas preferenciais. 

 

4.2.2. Formulação do modelo matemático 

Após a estrutura e os objetivos do modelo matemático estarem definidos, a formulação 

matemática será apresentada, assim como a definição dos índices, parâmetros e variáveis a 

utilizar. 

 

4.2.2.1.  Pressupostos do Modelo Matemático 

Os seguintes pressupostos serão tidos em conta para o desenvolvimento do modelo matemático: 

 Com a finalidade de reduzir a complexidade do modelo, recorre-se à criação de clusters 

como modo de agregara a informação. Será definido um ponto médio de receção e 

expedição de SKUs no Armazém 1, visto já que todos os SKUs têm como local de 
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armazenagem inicial este armazém. Será também definido um ponto de receção médio 

entre as duas entradas do Armazém 4 e 5; 

 Considerar-se-á que no interior armazém as paletes serão transportadas por 

empilhadores com capacidade unitária; 

 Considerar-se-á que nas deslocações entre armazéns as paletes serão transportadas 

por um trator, com capacidade de 12 paletes. O trator será utilizado sempre no máximo 

da sua capacidade; 

 Todos os artigos com embalagem tetrapak serão armazenados em estruturas metálicas, 

o que permite o armazenamento destes SKUs a uma altura de 3 paletes; 

 Considera-se que a quantidade de paletes a armazenar é igual à quantidade de paletes 

total produzida durante o mês em estudo. 

Estes pressupostos visam, para além de reduzir a complexidade do modelo matemático, provir 

o modelo de mais proximidade com o caso de estudo. 

 

4.2.2.2.  Índices e Conjuntos 

Os índices e os conjuntos por estes formados permitem a definição dos produtos e do layout do 

armazém: 

 𝑠: índice que representa os SKUs que compõem o portefólio de artigos, s ∈ S; 

 𝑙: índice que representa as localizações disponíveis no armazém, l ∈ L; 

 𝐿1: conjunto de localizações vizinhas adjacentes; 

 𝐿2: conjunto de localizações vizinhas opostas; 

 𝐿3: conjunto de localizações vizinhas traseiras; 

 ℎ: índice que representa os níveis de altura de armazenamento existentes no armazém, 

h ∈ H. 

 

4.2.2.3. Parâmetros 

De seguida introduzem-se os parâmetros a utilizar no modelo: 

 𝑓𝑠: fluxo de SKU s que atravessa a entrada/saída do armazém por dia (em unidades de 

paletes). Este parâmetro é obtido pela soma de paletes produzidas e de paletes vendidas 

de cada SKU durante o mês em estudo. O fluxo é a divisão desta soma pelo total de dias 

do mês em estudo; 

 𝑑𝑖𝑠: distância entre a localização final de produção do SKU s e um ponto de receção 

médio no Armazém 1 (em m); 

 𝑑𝑚𝑙: distância entre um ponto de receção médio no Armazém 1 e a entrada do armazém 

onde se encontra a posição l (em m); 
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 𝑑𝑝𝑙: distância entre a entrada do armazém onde se encontra a posição l e o local final 

de armazenamento l (em m); 

 𝑑𝑡𝑜𝑡𝑙: distância total percorrida durante o percurso de armazenamento e expedição – 

início no ponto de receção médio do Armazém 1, passando pela localização de 

armazenamento final l, e de volta ao local de expedição correspondente à localização l 

(em m); 

 𝑐𝑎𝑝𝑙: capacidade de armazenamento da localização l (em unidades de espaços no chão) 

– para este parâmetro adotou-se o conceito de espaços disponíveis no chão. Assumiu-

se que a área de um espaço equivale à área ocupada por uma palete, pelo que cada 

espaço pode armazenar paletes verticalmente; 

 𝑞𝑠: quantidade total de paletes do SKU s existentes em armazém durante o mês em 

estudo (em unidades de paletes); 

 𝑎𝑙𝑡𝑠,ℎ: nível de altura armazenamento h do SKU s; 

 𝑐1: penalização associada ao armazenamento do mesmo SKU em localizações 

adjacentes; 

 𝑐2: penalização associada ao armazenamento do mesmo SKU em localizações opostas; 

 𝑐3: penalização associada ao armazenamento do mesmo SKU em localizações traseiras; 

 𝑐4: penalização associada ao armazenamento do mesmo SKU em localizações não 

vizinhas; 

 𝑐𝐸𝑚𝑝: custo de um quilo de gás natural para abastecimento de um empilhador (em €/kg); 

 𝑐𝑇𝑟𝑎𝑡: custo de um litro de gasóleo para abastecimento de um trator (em €/L); 

 𝑐𝐴𝑟𝑚𝐸𝑥𝑡: custo de armazenar uma palete num armazém externo à empresa durante um 

mês (em €/palete); 

 𝑐𝑀𝑂: custo de uma hora de mão-de-obra (em €/h); 

 𝑐𝑜𝑛𝑠𝐸𝑚𝑝: consumo médio de combustível do empilhador (em kg/h); 

 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑇𝑟𝑎𝑡: consumo médio de combustível do trator (em L/h); 

 𝑣𝐸𝑚𝑝: velocidade média do empilhador (em km/h); 

 𝑣𝑇𝑟𝑎𝑡: velocidade média do trator (em km/h). 

 

4.2.2.4. Variáveis 

Neste modelo matemática existem variáveis de decisão pertencentes a duas diferentes classes: 

variáveis contínuas e variáveis binárias: 

Variáveis contínuas 

 𝑦𝑠,𝑙: rácio de SKU s armazenado na localização l; 
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 𝑑𝑖𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙: distancia total percorrida por todas as paletes do produto s entre o local de 

produção do produto s e o ponto médio de receção do Armazém 1. Esta distância é 

sempre percorrida com recurso a um empilhador; 

 𝑑𝑚𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙: distância total percorrida por todas as paletes de produto s entre o ponto de 

receção médio do Armazém 1 e a porta do Armazém Final do produto s. Esta distância 

é sempre percorrida com recurso ao trator; 

 𝑑𝑝𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙: distância total percorrida por todas as paletes de produto s durante o percurso 

de armazenamento, partindo da porta do armazém de armazenamento final até ao local 

de armazenamento final l do SKU s; 

 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙: distância total percorrida por todas as paletes de produto s entre o ponto de 

receção médio do Armazém 1 e o local de expedição do produto s; 

 𝑑𝑚𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑥𝑡 : distância dm total percorrida por todas as paletes de produto s 

correspondente a paletes que ficam alocadas a um armazém externo; 

 𝑑𝑝𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑥𝑡: distância dp total percorrida por todas as paletes de produto s 

correspondente a paletes que ficam alocadas a um armazém externo; 

 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑥𝑡 : distância dtotal total percorrida por todas as paletes de produto s 

correspondente a paletes que ficam alocadas a um armazém externo; 

 𝑑𝑖𝑠𝑡𝐸𝑚𝑝: distancia total percorrida pelo empilhador para deslocar todas as paletes; 

 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑇𝑟𝑎𝑡: distancia total percorrida pelo trator para deslocar todas as paletes; 

 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑇𝑜𝑡𝐸𝑠𝑡𝑟: distancia total percorrida para deslocar todas as paletes (recorrendo ao 

trator e ao empilhador); 

 𝑑𝑢𝑟𝐸𝑠𝑡𝐸𝑚𝑝: tempo que demora a executar a deslocação de todas as paletes com o 

empilhador (em h); 

 𝑑𝑢𝑟𝐸𝑠𝑡𝑇𝑟𝑎𝑡: tempo que demora a executar a deslocação de todas as paletes com o trator 

(em h); 

 𝑑𝑢𝑟𝑇𝑜𝑡𝐸𝑠𝑡𝑟: tempo que demora a executar a estratégia (em h); 

 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑀𝑂: horas de mão-de-obra necessárias para executar a estratégia (em h); 

 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝐸𝑚𝑝: custo relativo à utilização do empilhador para deslocar todas as paletes 

(euros); 

 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑟𝑎𝑡: custo relativo à utilização do trator para deslocar todas as paletes (euros);    

 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝐴𝑟𝑚𝐸𝑥𝑡 : custo relativo à utilização de um armazém externo para armazenamento de 

paletes devido a falta de capacidade (em €); 

 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑀𝑂: custo relativo à mão-de-obra necessária para executar a estratégia (em €);    

 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑠𝑡𝑟: custo total inerente à estratégia de armazenamento adotada no modelo 

atual (em €);   

 𝑃𝑒𝑛𝐿𝑜𝑐: penalizações totais da estratégia de armazenamento, associadas à vizinhança 

resultante do modelo, tendo em conta localizações relativas menos preferenciais; 
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 𝑃𝑒𝑛𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜: penalizações correspondentes ao armazenamento das paletes priorizando os 

SKUs com maior fluxo. Esta variável corresponde à distância total percorrida pelas 

paletes durante o armazenamento, tendo em conta o fluxo diário; 

 𝑍: variável objetivo, composta pela soma de PenLoc e de PenFluxo. 

Variáveis binárias 

 𝑥𝑠,𝑙  = 1 caso existam paletes do SKU s armazenadas na localização l, xs,l: = 0 caso 

contrário; 

 𝑝𝑠,𝑙
1  = 1 caso existam paletes do SKU s armazenadas em localizações vizinhas adjacentes 

à localização l; 𝑝𝑠,𝑙
1 = 0 caso contrário; 

 𝑝𝑠,𝑙
2  = 1 caso existam paletes do SKU s armazenadas em localizações vizinhas opostas 

à localização l; 𝑝𝑠,𝑙
2 = 0 caso contrário; 

 𝑝𝑠,𝑙
3  = 1 caso existam paletes do SKU s armazenadas em localizações vizinhas traseiras 

à localização l; 𝑝𝑠,𝑙
3 = 0 caso contrário; 

 𝑝𝑠,𝑙
4  = 1 caso existam paletes do SKU s armazenadas em localizações não vizinhas da 

localização l; 𝑝𝑠,𝑙
4 = 0 caso contrário; 

 𝑝𝑠,𝑙
5  = 1 caso existam paletes do SKU s armazenadas apenas na localização l; 𝑝𝑠,𝑙

5 = 0 

caso contrário. 
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4.2.2.5.  Formulação Matemática 

Após a definição dos índices e conjuntos, parâmetros e variáveis a serem utilizados no modelo 

matemático, segue-se a formulação matemática do mesmo. 

Função Objetivo: 

 𝑀𝑖𝑛 Z =  PenLoc + PenFluxo (1) 

Sujeito a: 

 PenFluxo =  ∑ dtot𝑙 .

𝑙𝜖𝐿

∑ fs. ys,l

s∈S

 
(2) 

 PenLoc =  ∑ ∑[c1. ps,l
1 + c2. ps,l

2 + c3. ps,l
3 + c4. ps,l

4 ]

s∈SlϵL

 
(3) 

 ∑ ys,l

l∈L

=  1      , ∀ s ∈ S 
(4) 

 ∑ alts,1. qs. ys,l + ∑ alts,2 .
𝑞𝑠

2
s∈S

. ys,l + ∑ alts,3 .
𝑞𝑠

3
s∈S

. ys,l ≤ capl

s∈S

      , ∀ l ∈ L 
(5) 

 ys,l ≤ xs,l ≤ M. ys,l      , ∀ s ∈ S, ∀ l ∈ L (6) 

 ps,l
1 ≤ xs,l      , ∀ s ∈ S, l ∈ L1 (7) 

 xs,l + xs,l+2 − 1 ≤  ps,l
1  ≤ xs,l+2      , ∀ s ∈ S, l ∈ L1 (8) 

 ps,l
2 ≤ xs,l      , ∀ s ∈ S, l ∈ L2 (9) 

 xs,l + xs,l+1 − 1 ≤   ps,l
2   ≤ xs,l+1      , ∀ s ∈ S, l ∈ L2 (10) 

 ps,l
3 ≤ xs,l      , ∀ s ∈ S, l ∈ L3 (11) 

 xs,l + xs,l+81 − 1 ≤ ps,l
3 ≤ xs,l+81      , ∀ s ∈ S, l ∈ L3 (12) 

 2(1 − ps,l
5 ) ≤  ∑ xs,l

l∈L

≤  1 + M(1 − ps,l
5 )  , ∀s ∈ S 

(13) 
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 ps,l
1 + ps,l

2 + ps,l
3 + ps,l

4 + ps,l
5 ≥ 1      , ∀s ∈ S, ∀l ∈ L (14) 

 xs,l ∈ {0,1}     , ∀s ∈ S, ∀ l ∈ L (15) 

 ps,l
1 , ps,l

2 , ps,l
3 , ps,l

4 , ps,l
5 ∈ {0,1}      , ∀s ∈ S, ∀l ∈ L (16) 

 ys,l ≥ 0     , ∀s ∈ S, ∀ l ∈ L (17) 

 𝑑𝑚𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑥𝑡 =  ∑ 𝑑𝑚300. 𝑞𝑠. 𝑦𝑠,300

s∈S

 
(18) 

 𝑑𝑝𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑥𝑡 =  ∑ 𝑑𝑝300. 𝑞𝑠 . 𝑦𝑠,300

s∈S

 
(19) 

 

 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑥𝑡 =  ∑ 𝑑𝑡𝑜𝑡300. 𝑞𝑠. 𝑦𝑠,300

s∈S

 
(20) 

 𝑑𝑖𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑠 . 𝑞𝑠. 𝑦𝑠,𝑙

𝑠∈𝑆l∈L

 
 (21) 

 𝑑𝑚𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ ∑ 𝑑𝑚𝑠. 𝑞𝑠. 𝑦𝑠,𝑙

𝑙∈𝐿s∈S

−  𝑑𝑚𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑥𝑡 
(22) 

 𝑑𝑝𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ ∑ 𝑑𝑝𝑠 . 𝑞𝑠. 𝑦𝑠,𝑙

𝑙∈𝐿s∈S

− 𝑑𝑝𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑥𝑡 
 (23) 

 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ ∑ 𝑑𝑝𝑠 . 𝑞𝑠. 𝑦𝑠,𝑙

𝑙∈𝐿s∈S

− 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑥𝑡 
 (24) 

 𝑑𝑖𝑠𝑡𝐸𝑚𝑝 = 𝑑𝑖𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 + 2. 𝑑𝑝𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  (25) 

 
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑇𝑟𝑎𝑡 =

𝑑𝑚𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

12
 

 (26) 

 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑇𝑜𝑡𝐸𝑠𝑡𝑟 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝐸𝑚𝑝 + 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑇𝑟𝑎𝑡  (27) 

 
𝑑𝑢𝑟𝐸𝑠𝑡𝐸𝑚𝑝 =

𝑑𝑖𝑠𝑡𝐸𝑚𝑝

1000. 𝑣𝐸𝑚𝑝

 
 (28) 
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𝑑𝑢𝑟𝐸𝑠𝑡𝑇𝑟𝑎𝑡 =

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑇𝑟𝑎𝑡

1000. 𝑣𝑇𝑟𝑎𝑡

 
 (29) 

 𝑑𝑢𝑟𝑇𝑜𝑡𝐸𝑠𝑡𝑟 =  𝑑𝑢𝑟𝐸𝑠𝑡𝐸𝑚𝑝 + 𝑑𝑢𝑟𝐸𝑠𝑡𝑇𝑟𝑎𝑡 (30) 

 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑀𝑂 =

𝑑𝑢𝑟𝑇𝑜𝑡𝐸𝑠𝑡𝑟

0,7
 

(31) 

 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝐸𝑚𝑝 = 𝑑𝑢𝑟𝐸𝑠𝑡𝐸𝑚𝑝 . 𝑐𝑜𝑛𝑠𝐸𝑚𝑝. 𝑐𝐸𝑚𝑝 (32) 

 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑟𝑎𝑡 = 1,15. 𝑑𝑢𝑟𝐸𝑠𝑡𝑇𝑟𝑎𝑡 . 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑇𝑟𝑎𝑡 . 𝑐𝑇𝑟𝑎𝑡 (33) 

 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝐴𝑟𝑚𝐸𝑥𝑡 = 𝑐𝐴𝑟𝑚𝐸𝑥𝑡 . ∑ 𝑞𝑠. 𝑦𝑠,113

s∈S

 
(34) 

 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑀𝑂 = ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑀𝑂. 𝑐𝑀𝑂 (35) 

 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑠𝑡𝑟 = 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝐸𝑚𝑝 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑟𝑎𝑡 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝐴𝑟𝑚𝐸𝑥𝑡 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑀𝑂 (36) 

A função (1) representa a função objetivo. Esta função visa minimizar a soma das funções (2) e 

(3) que representam, respetivamente, a distância total percorrida nas operações de 

armazenamento e de order picking tendo em consideração o fluxo diário de cada SKU e as 

penalizações associadas a existirem produtos armazenados em localizações relativas menos 

preferenciais. De notar que na equação (2), visto que se utilizada o fluxo diário de SKUs e não a 

quantidade a armazenar, o resultado desta equação é teórico, não sendo real. 

A restrição (4) garante que todas as paletes de todos os SKUs têm uma localização atribuída. 

A restrição (5) assegura que a quantidade total de SKUs alocados a uma localização não excede 

a capacidade total de armazenamento dessa localização específica. De notar que a capacidade 

de cada localização vai variar de acordo com o SKU a ser armazenado, já que de acordo com o 

tipo de artigo as paletes podem ser armazenadas a diferentes níveis de altura, como mencionado 

na Tabela 1. 

A restrição (6) garante a relação entre as variáveis ys,l e xs,l, já que se o rácio da quantidade de 

paletes de um SKU numa determinada localização (ys,l) for superior a 0, obrigatoriamente existe 

esse artigo nessa determinada localização (xs,l =1).  

As restrições (7) a (13) permitem caracterizar variáveis relativas a cada tipo de vizinhança. De 

notar que a relação entre os índices que identificam posições adjacentes difere de acordo com o 

layout do armazém em estudo. 
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 As restrições (7) e (8) permitem caracterizar variáveis relativas a localizações vizinhas 

adjacentes; 

 As restrições (9) e (10) permitem caracterizar variáveis relativas a localizações vizinhas 

opostas; 

 As restrições (11) e (12) permitem caracterizar variáveis relativas a localizações vizinhas 

traseiras; 

 A restrição (13) garante que caso 𝑝𝑠,𝑙
5 =1, o produto apenas está alocado a uma 

localização. 

A restrição (14) garante que cada produto é alocado a pelo menos uma localização, o que se 

traduz na ocorrência de pelo menos um tipo de vizinhança. 

Por fim, as restrições (15), (16) e (17) definem o domínio das várias variáveis a utilizar. 

O modelo matemático desenvolvido também é composto por várias equações secundárias, que 

apesar de não influenciarem o resultado do modelo, permitem um estudo mais aprofundado do 

resultado. 

As equações (18) a (27) correspondem a cálculos de parcelas de distância, com o objetivo de 

calcular a distância total percorrida na estratégia de armazenamento. A distância total a percorrer 

divide-se em três parcelas distintas: a distância percorrida desde a localização final de produção 

de cada SKU e um ponto de receção médio no Armazém 1, a distância percorrida entre um ponto 

de receção médio no Armazém 1 e um ponto de receção médio no Armazém 3 ou 4/5 e a 

distância percorrida entre um ponto de receção médio no Armazém 3 ou 4/5 e a localização final 

de armazenamento do SKU. 

As equações (18), (19) e (20) permitem calcular as distâncias parcelares correspondentes a 

paletes que irão ser armazenadas numa posição fictícia do armazém, à qual corresponde o 

armazém externo. Como estas paletes não são efetivamente armazenadas nos armazéns finais 

da Sugal, as distâncias por elas percorridas irão ser retiradas dos cálculos finais. A única 

distância parcelar que continua a ser considerada é a distância correspondente à deslocação 

das paletes do seu local de produção final até ao ponto médio de receção do Armazém 1, já que 

mesmo as paletes que irão ser armazenadas externamente são temporariamente armazenadas 

neste armazém. O índice desta posição assume-se como l=300.  

As equações (21), (22), (23) e (24) correspondem ao cálculo de distâncias parcelares 

correspondentes a diferentes partes do percurso percorrido pelas paletes nas instalações da 

Sugal. Como referido anteriormente, as distâncias correspondentes a paletes que irão ser 

armazenadas num armazém externo são retiradas das parcelas principais. 

As equações (25) e (26) correspondem às distâncias totais percorridas pelos empilhadores e 

pelo trator, respetivamente. Toda a deslocação das paletes desde o local de produção final até 
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ao ponto médio de receção no Armazém 1 (diTotal) é realizada com recurso a um empilhador. O 

armazenamento das paletes no armazém final e o respetivo picking também é feito recorrendo a 

um empilhador (daí multiplicar por dois a parcela dpTotal). A transferência de paletes desde o 

Armazém 1 até ao Armazém Final, e também o percurso de volta quando aplicável (dmTotal), é 

realizado com o trator, que têm uma capacidade para transportar 12 paletes simultaneamente. 

A equação (27), composta pela soma das equações (25) e (26), resulta na distância total 

percorrida na estratégia de armazenamento. 

A partir das distâncias percorridas e de parâmetros como a velocidade média de cada uma das 

máquinas utilizadas, procedeu-se à construção de equações que resultam na duração da 

estratégia, em horas. A equação (28) calcula a duração da estratégia executada pelo empilhador 

e a equação (29) corresponde à duração da estratégia executada pelo trator. A duração total da 

estratégia pela soma destas duas parcelas, e é representada pela equação (30).  

O número de horas de mão-de-obra a contratar necessárias para execução da estratégia obtém-

se pela equação (31). Considerou-se que 70% do tempo útil dos operadores é utilizado em 

operações de armazenamento e de order-picking. Operações acessórias, como o embalamento 

de paletes e reuniões de equipa estão incluídas nos 30% de tempo considerado não produtivo 

no modelo matemático. 

Por fim, as equações (32) a (36) permitem calcular os custos resultantes da execução da 

estratégia.  

A equação (32) permite calcular o custo de combustível do empilhador, multiplicando a duração 

da estratégia executada pelo empilhador pelo consumo médio do mesmo e pelo custo do 

combustível (gás natural). Para calcular os custos associados à utilização do trator, na equação 

(33), considerou-se o custo do combustível, obtido pela multiplicação da duração da estratégia 

executada pelo trator pelo consumo médio e pelo custo do combustível (gasóleo), e o custo do 

lubrificante, que é em média 15% do custo do combustível. Para o cálculo do custo associado à 

utilização de um armazém externo, equação (34), utilizou-se um fator de custo unitário associado 

a cada palete armazenada externamente. De notar que o índice da posição fictícia 

correspondente ao armazém externo varia de acordo com o layout do armazém em estudo. O 

custo da mão-de-obra necessária obtém-se na equação (35) multiplicando o custo de cada hora 

de mão-de-obra pelo número total de horas de mão-de-obra necessárias para executar a 

estratégia. 

O custo total da estratégia obtida pela resolução do modelo é calculado na equação (36), 

correspondendo simplesmente à soma das parcelas de custo calculadas anteriormente. 
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4.3. DASHBOARD 

O dashboard foi desenvolvido de forma a facilitar a leitura e interpretação dos resultados. 

Recorreu-se ao Microsoft Office Excel para desenvolver o dashboard e as suas funcionalidades, 

que se apresentam de seguida: 

 Atualização dos parâmetros a introduzir no modelo matemático; 

 Consulta dos resultados obtidos para futura integração nas atividades de gestão de 

armazéns. 

A interação entre o dashboard e o GAMS executa-se através do software Visual Basic for 

Applications que facilita a integração de dados entre os dois softwares. Os inputs do modelo 

matemático são introduzidos no GAMS através do dashboard, que depois importa os resultados 

do modelo matemático resolvido no GAMS. 

A partir deste ficheiro, é possível abrir diretamente o GAMS e executar o modelo, o que facilita a 

utilização deste software mesmo para funcionários que não o usem frequentemente.  

Os  inputs e outputs do dashboard apresentam-se de seguida. 

4.3.1. Input 

Na parte inicial da ferramenta, inserem-se os dados recolhidos durante o caso de estudo. A 

qualquer altura estes dados podem ser alterados, caso se queira proceder a uma análise de um 

período distinto. Os seguintes parâmetros são passíveis de alterações: 

 Produtos: lista de SKUs a analisar; 

 Altura de armazenamento: altura a que é possível empilhar cada SKU; 

 Localizações: lista de localizações existentes nos armazéns. Caso se proceda a uma 

alteração de design, o conjunto de localizações altera-se neste ponto. 

 Fluxo: fluxo diário de cada SKU. O fluxo varia de acordo com o período em análise.   

 Quantidade: quantidade de paletes a armazenar de cada SKU. Este parâmetro também 

varia de acordo com o período em análise. 

 Distâncias parcelares: conjunto de distâncias que caracterizam o layout do armazém. 

Em caso de alteração de design, é neste ponto que se faz a sua caracterização. 

 Capacidade de cada localização: capacidade de armazenamento de cada localização. 

Este parâmetro também pode ser alterado caso a estratégia de armazenamento de altere 

de modo a que, por exemplo, se comecem a utilizar estantes para armazenamento de 

produto. 

 Parâmetros relativos a custo e consumos: neste ponto discrimina-se os valores utilizados 

para o custo de combustível e para a velocidade das máquinas. Estes valores também 

são passíveis de alterações. 
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4.3.2.  Output 

No ficheiro de output do modelo matemático encontram-se os resultados do mesmo, assim como 

alguns cálculos executados a partir dos dados iniciais. No ficheiro de Excel podemos ter acesso 

aos seguintes resultados: 

 Quantidade: a quantidade de paletes de cada SKU a armazenar em cada localização é 

apresentada em forma tabelar; 

 Layout: apresenta-se o layout do armazém de modo a visualizar facilmente em que 

posição é mais eficiente armazenar cada SKU;  

 Rotatividade: definiu-se rotação como o número de dias médio que um determinado 

artigo permanece nos armazéns da Sugal, desde de que é produzido até à sua 

expedição; 

 Resultados: o custo total da estratégia é apresentado no separador final do ficheiro de 

Output, assim como as distâncias totais percorridas e o consumo das máquinas 

utilizadas. 

Um output de fácil compreensão e utilização é de extrema importância, já que muito dos 

operadores que constituem a equipa de logística não possuem educação superior. Como são 

eles que vão recorrer de uma forma mais prática a estes resultados, têm de conseguir 

compreender os resultados e qual a forma de os aplicar a casos reais.  

Deste modo, o ficheiro de output é um ficheiro Excel dividido em quatro sheets: quantidade, 

layout, rotatividade e resultados. De acordo com conteúdo, de teor mais prático ou teórico, cada 

sheet foi construída tendo em conta o utilizador final: a equipa de gestão de armazéns e/ou a 

equipa de operadores, esquematicamente representado na Figura 20. 

 

Figura 21 – Funcionalidades do dashboard e respetivos utilizadores finais. 

No layout resultante do modelo, é também possível colorir cada posição de acordo com o SKU 

a ela destinado, o que facilita a visualização da zona em que cada SKU se irá armazenar.  

Recorrendo ao software Visual Basic for Aplications, é possível colorir o layout resultante de 

modo a que cada artigo seja colorido de uma cor específica. Esta funcionalidade é bastante 
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prática no caso de um operador precisar rapidamente de identificar a localização de um artigo 

específico, bastando recorrer à legenda e identificar qual a cor do artigo que é procurado. 

Para o cálculo da rotação desenvolveu-se uma funcionalidade que a partir da quantidade 

produzida e da quantidade vendida a cada mês calcula o número médio de meses que cada 

artigo permanece no armazém. Este ficheiro possui uma análise gráfica por artigo, que permite 

analisar se a produção foi planeada eficientemente.   
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CAPÍTULO V – TRATAMENTO DE DADOS                                                                                   

Neste capítulo apresentam-se os dados a introduzir no modelo e o seu tratamento. Esta 

informação foi obtida de duas maneiras distintas: recolha do sistema informático da empresa e 

medição direta de acordo com as necessidades específicas do modelo. 

O mês utilizado como referência é o mês de novembro de 2015. Este foi o período identificado 

no Capítulo II como o mês com maior quantidade de paletes armazenadas, o que justifica a sua 

escolha como período de referência.  

 

5.1. LOCALIZAÇÕES DISPONÍVEIS 

Visto que a Sugal não possui um sistema de localização de paletes disponível, recorreu-se ao 

software AutoCad para:  

 Desenhar a planta dos armazéns; 

 Numerar e caracterizar todas as localizações disponíveis; 

 Caracterizar dos layouts atuais dos vários armazéns. 

De seguida definem-se as localizações em cada um dos armazéns respetivos. 

 

5.1.1. Armazém 1 

O armazém 1, cuja planta se encontra na Figura 22, possui 96 pilhas disponíveis para 

armazenamento. Cada pilha tem disponível para armazenamento 13 espaços, que podem 

armazenar cada entre uma e três paletes. Se assumirmos uma taxa de ocupação de 100%, este 

armazém teria capacidade para 3744 paletes.  

No Cenário Atual e no Cenário 1, o Armazém 1 não é considerado para armazenamento final. 

No Cenário 2 , irão ser consideradas para armazenamento final as pilhas 1 a 10, que 

Figura 22 – Planta do Armazém 1. 
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correspondem aproximadamente a cerca de 10% da capacidade de armazenamento deste 

armazém.  

5.1.2. Armazém 3 

O armazém 3, cuja planta se encontra na Figura 23, possui 112 pilhas disponíveis para 

armazenamento. As pilhas 1 a 25 têm 7 espaços disponíveis para armazenamento, enquanto 

que as pilhas 26 a 131 tem 26. Com uma taxa de ocupação de 100%, este armazém pode 

armazenar 7995 paletes. De notar que todas as paletes armazenadas neste armazém 

obrigatoriamente regressam ao Armazém 1 para expedição, já que este armazém é de difícil 

acesso por parte dos camiões de transporte. 

A distribuição de pilhas neste armazém é a mesma para todos os cenários: Atual, 1 e 2. 

 

 

5.1.3. Armazém 4 e 5 

O armazém 4 e 5, cuja planta se encontra na Figura 24, possui 144 pilhas disponíveis para 

armazenamento. Todas as pilhas têm 11 espaços disponíveis para armazenamento. 

Considerando uma taxa de ocupação de 100%, este armazém pode armazenar 4752 paletes. 

A distribuição de pilhas neste armazém é a mesma para todos os cenários: Atual, 1 e 2. 

Figura 23 - Planta do Armazém 3. 
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Figura 24 - Planta do Armazém 4 e 5. 

5.1.4. Armazém Externo 

De modo a determinar quais os SKUs que seriam alocados a um armazém externo definiu-se 

uma posição teórica que corresponde a este armazém. Esta localização tem uma capacidade 

infinita, que modo a que quaisquer produtos que não possam ser armazenados nos armazéns 

de produto final da Sugal devido a falta de capacidade sejam alocados a esta posição. Esta 

posição fictícia tem o índice 300, independentemente do conjunto de dados a ser tratado. 

5.1.5. Armazém Agregado 

O armazém agregado, que será contemplado no Caso 2, é composto pelas pilhas 1-10 do 

Armazém 1, pela totalidade dos Armazéns 3, 4 e 5, e pelo armazém externo. De modo a incluir 

todos os dados num modelo só, recorreu-se à conversão das localizações de cada armazém 

individual a localizações de um armazém único teórico. Neste armazém, as pilhas 1 a 10 

correspondem a pilhas do Armazém 1, as pilhas 11 a 141 correspondem a pilhas do Armazém 

3, as pilhas 143 a 292 correspondem a pilhas do Armazém 4 e 5, e a pilha 300 corresponde ao 

armazém externo. Com uma taxa de ocupação de 100%, e excluindo a posição 300 que 

corresponde ao armazém externo, o armazém agregado possui uma capacidade de 

armazenamento de 12147 paletes. 
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No Anexo 2 pode ser consultada a Tabela 18 que contém a totalidade de localizações definidas 

em cada armazém assim como a conversão das localizações originais para o armazém 

agregado. 

 

5.2. FLUXO DE SKUS 

O fluxo quantifica as deslocações que cada SKU durante um determinado período de tempo, e 

é caracterizado pela equação (37): 

𝑓𝑠 =
𝑞𝑣𝑠,𝑡 + 𝑞𝑝𝑠,𝑡

𝑑𝑖𝑎𝑠𝑡

 
(37) 

Em que qvs,t é a quantidade de paletes do SKU s vendidas no período de tempo t; qps,t é a 

quantidade de paletes do SKU s produzidas no período de tempo t; e diast é o número de dias 

que compõem o período de tempo t. No caso em estudo, foi determinado que o período em 

estudo seria novembro de 2015, composto por 30 dias. 

 

5.3. DISTÂNCIAS PARCELARES 

Nesta secção apresentam-se todas as distâncias parcelares que foram utilizadas para calcular a 

distância total percorrida. São necessárias distâncias parcelares por três motivos principais: 

 Alguns percursos apenas são percorridos por determinados SKUs; 

 Parte do percurso é efetuada recorrendo a uma empilhadora, enquanto que outra parte 

é feita por um trator com reboque.  

 Dado que cada meio de transporte tem características diferentes, é necessário avaliar 

os percursos efetuados por cada um individualmente; 

 Dependendo do armazém final do SKU, é necessário, ou não, as paletes desse SKU 

regressarem ao armazém 1. 

Apresentados os motivos para a utilização de distâncias parcelares, segue-se a descrição de 

cada parte do percurso. 

5.3.1.  Distância entre localização final de produção e ponto de receção médio no 

Armazém 1 

A parte inicial do percurso corresponde à deslocação das paletes desde o seu local de produção 

até ao ponto de armazenamento médio definido no Armazém 1. Este percurso foi previamente 

apresentado na subseção 2.2.2.. De acordo com a linha de produção do SKU esta distância vai 

ser diferente.  
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A quantificação foi efetuada utilizando uma roda de medição, e percorrida recorrendo a uma 

empilhadora. A distância percorrida para cada tipo de produto encontra-se resumida na Tabela 

6. 

Tabela 6 – Distância percorrida entre o local de produção de cada tipo de produto e o Armazém 1. 

Embalagem Distância 𝑑𝑖𝑠 entre local de produção e Armazém 1 (metros) 

Tetra pak 194 

Plástico 98 

Vidro até 500ml 66 

Vidro mais de 500ml 66 

Sacos 194 

 

5.3.2.  Distância entre ponto de receção médio no Armazém 1 e a entrada do 

armazém final 

Após as paletes serem armazenadas numa primeira fase no Armazém 1, o seu percurso segue 

para o armazém final, onde se encontra o armazenamento final, l. A distância percorrida entre 

os dois armazéns foi quantificada, com recurso a uma roda de medição, e as paletes são 

transportadas por um trator com reboque, com uma capacidade de 12 paletes. A distância que 

separa o Armazém 1 de cada armazém encontra-se na Tabela 7. 

Tabela 7 - Distância percorrida entre o Armazém 1 e o Armazém final. 

Armazém Distância 𝑑𝑚𝑙 entre Armazém 1 e Armazém final (metros) 

Armazém 3 225 

Armazém 4 e 5 352 

 

5.3.3.  Distância entre a entrada do armazém final e o local final de armazenamento 

Quando as paletes são deslocadas até ao seu armazém de destino, são afetas às localizações 

disponíveis L.  As deslocações dentro dos armazéns são sempre feitas com empilhadoras. Estas 

distâncias podem ser consultadas no Anexo 3. 

 

5.3.4.  Distância total percorrida durante o percurso de armazenamento e 

expedição  

Após definição das distâncias parcelares, calculou-se a distância total a percorrer durante o 

armazenamento e posterior expedição de uma palete com localização final l  (𝑑𝑡𝑜𝑡𝑙). Esta variável 

é composta por: deslocação das paletes do Armazém 1 até à sua localização respetiva l 

(armazenamento), e a deslocação da palete desde a sua localização final l até ao local de 

expedição respetivo da localização l (expedição). O cálculo desta parcela difere consoante o 

Armazém final da localização l, já que para paletes armazenadas no Armazém 4 e 5 a expedição 
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é feita a partir deste armazém, enquanto que para paletes armazenadas no Armazém 3, as 

paletes têm de retornar ao Armazém 1 para expedição, como referenciado na Equação (38). 

Estas distâncias podem ser consultadas no Anexo 3. 

{
𝑑𝑡𝑜𝑡𝑙 = 2 ∗ (𝑑𝑝

𝑙
+

𝑑𝑚𝑙

12
)         , 𝑠𝑒 𝑙 ∈ 𝐿𝐴𝑟𝑚3

𝑑𝑡𝑜𝑡𝑙 = 2 ∗ 𝑑𝑝
𝑙

+
𝑑𝑚𝑙

12
     , 𝑠𝑒 𝑙 ∈ 𝐿𝐴𝑟𝑚4𝑒5

 

(38) 

 

5.4. CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO 

De modo a contabilizar a capacidade de cada localização assumiu-se o conceito de espaços 

livres para armazenamento no nível de altura zero. Este conceito representa-se 

esquematicamente na Figura 25.  

 

Figura 25 – Representação esquemática do conceito de espaços livres 

Cada espaço de armazenamento terá capacidade para armazenar em altura uma, duas ou três 

paletes, dependendo do tipo de embalagem do artigo. A capacidade de cada uma das 

localizações pode ser consultada na Tabela 8. 

Tabela 8 – Capacidade de cada uma das localizações definidas nos armazéns. 

Armazém Localizações Capacidade 

Arm 1 1 - 10 13 

Arm 3 1 - 25 7 

Arm 3 26 - 131 26 

Arm 4 e 5 1 - 150 11 

 

A altura de armazenamento de cada SKU depende do seu tipo de embalagem, como mencionado 

anteriormente na subseção 2.2.2. Armazenagem, na página 15. Admitiu-se, que os produtos 

embalados em tetra pak são armazenados nas estruturas metálicas disponíveis, já que a 

quantidade de paletes de artigos embalados neste tipo de embalagem é produzida em maior 

quantidade e, portanto, é mais eficiente maximizar o seu armazenamento, sendo que as 

estruturas permitem o seu empilhamento a três paletes de altura, em vez de duas paletes. 
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Atualmente, a Sugal não possui um sistema de gestão de armazéns que permita saber qual a 

quantidade de paletes de cada SKU que está presente em armazém a cada momento. Estes 

valores são necessários para a execução do modelo matemático, pelo que se procedeu à sua 

estimativa tendo em conta: 

 a quantidade de paletes de cada SKU produzidas por mês; 

 a quantidade de paletes de cada SKU vendidas por mês; 

 a quantidade de paletes que foram enviadas para destruição ou instituições de caridade 

em cada mês.  

Os valores de produção e venda foram extraídos do sistema informático da Sugal, contudo a 

quantidade de paletes que foi enviada para destruição ou instituições de caridade não está 

disponível em formato informático, pelo que foi retirada manualmente de arquivos em papel. 

 

5.5. RECOLHA DE DADOS  

Neste subcapítulo apresentam-se os dados de input aos sistemas de apoio de decisão. Foram 

recolhidos dados relacionados com as penalizações a utilizar no modelo, dados que caracterizam 

os veículos utilizados no modelo (custo, consumo e velocidade média) assim como o custo de 

mão-de-obra e aluguer de armazéns externos utilizados. 

 

5.5.1. Penalizações alocadas a cada tipo de vizinhança 

De modo a priorizar o armazenamento de paletes do mesmo SKU em localizações vizinhas, 

foram atribuídas penalizações a cada tipo de vizinhança, de acordo com as preferências do 

decisor: (1) localizações adjacentes - 𝑐1 (2) localizações opostas -  

𝑐2, (3) localizações traseiras - 𝑐3, (4) localizações não vizinhas - 𝑐4. As penalizações utilizadas, 

que podem ser consultadas na Tabela 9, foram escolhidas com base no estudo de Sanei et al. 

(2011) de modo a garantir a preferência de vizinhança e adaptadas para garantir que a parcela 

PenLoc fosse da mesma ordem de grandeza que a parcela PenFluxo, para que não exista 

priorização da vizinhança ótima à minimização da distância a percorrer. 

 

Tabela 9 – Penalizações associadas a cada uma das vizinhanças ocorrentes. 

Parâmetro Penalização Associada 

𝑐1 1,0 

𝑐2 1,3 

𝑐3 5,0 

𝑐3 10,0 
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5.5.2. Custo associado 

Existem quatro parâmetros de custo: custo associado à utilização do empilhador, custo 

associado à utilização do trator, custo de alugar um armazém externo e custo de mão-de-obra. 

Estes parâmetros são utilizados para calcular o custo total inerente à estratégia resultante do 

modelo matemático. Estes valores, apresentados na Tabela 10, foram fornecidos pela empresa 

e são respetivos ao período em estudo no modelo matemático. 

Tabela 10 – Custos considerados no modelo matemático. 

Parâmetro Custo 

Custo associado à utilização do empilhador, 𝑐𝐸𝑚𝑝 1,120 €/kg 

Custo associado à utilização do trator, 𝑐𝑇𝑟𝑎𝑡 1,176 €/L 

Custo de aluguer de armazém externo, 𝑐𝐴𝑟𝑚𝐸𝑥𝑡 5,000 €/palete 

Custo de mão-de-obra, 𝑐𝑀𝑂 5,500 €/h 

 

5.5.3. Caracterização dos veículos utilizados 

Para possibilitar o cálculo do custo total de utilizar um empilhador e um trator na estratégia de 

armazenamento, é necessário utilizar o seu consumo médio de combustível. O combustível 

utilizado pelos empilhadores é gás natural, enquanto que o trator consome gasóleo. 

Os valores de consumo médio dos equipamentos foram fornecidos pelo responsável de 

manutenção destes equipamentos, e podem ser consultados na Tabela 11. 

Tabela 11 – Consumos médios dos veículos utilizados na estratégia de armazenamento. 

Parâmetro Consumo Médio 

Consumo médio empilhador, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝐸𝑚𝑝  2,9 kg/h 

Consumo médio trator, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑇𝑟𝑎𝑡  7,7 L/h 

Os valores de velocidade média utilizados para os empilhadores e para o trator são apresentados 

na Tabela 12. Estes valores foram calculados tendo em conta a operação de carregar e 

descarregar as paletes, tanto para o empilhador como para ao trator, daí serem valores 

reduzidos. 

Tabela 12 – Velocidades médias dos veículos utilizados na estratégia de armazenamento. 

Parâmetro Velocidade Média 

Velocidade média empilhador, 𝑣𝐸𝑚𝑝 3,0 km/h 

Velocidade média trator, 𝑣𝑇𝑟𝑎𝑡  8,0 km/h 
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CAPÍTULO VI – RESULTADOS                                                                                                       

Após a descrição do modelo matemático desenvolvido no Capítulo 4, aplicando o modelo com 

os dados apresentados no Capítulo 5, segue-se a apresentação dos resultados obtidos. Para 

além dos resultados obtidos diretamente a partir do modelo, apresentam-se também alguns 

indicadores que se consideram importantes para a análise da estratégia. 

Na seção 6.1. descreve-se o software utilizado para a resolução do modelo matemático e recorre-

se ao dashboard desenvolvido no Capítulo 4 para apresentar os resultados relativos a cada um 

dos parâmetros avaliados: rotação, quantidade, layout e custos. Na seção 6.2. discute-se a 

complexidade computacional do modelo matemático aplicado a cada caso de estudo.  

6.1. RESOLUÇÃO DO MODELO MATEMÁTICO 

Após a definição da formulação matemática, optou-se por se recorrer a um software de 

programação que permitisse modelar e otimizar o resultado do mesmo. O modelo foi 

implementado em GAMS (General Algebraic Modeling System), um software especialmente 

desenvolvido para modelar problemas de otimização lineares, não-lineares e de programação 

inteira mista. Este software recorre ao algoritmo Cplex para determinar qual a solução ótima para 

o modelo definido. 

O modelo MILP descrito anteriormente foi modelado e resolvido na versão 24.7.3 do 

GAMS/Cplex. 

De seguida serão apresentados e explorados os resultados do modelo relativos aos seguintes 

indicadores: 

 Rotatividade; 

 Quantidade; 

 Layout;  

 Custo, distância e duração da estratégia. 

Irão ser analisados quais os impactos da estratégia adotada em cada cenário seguindo-se de 

uma comparação dos resultados entre os cenários. 

 

6.1.1. Rotatividade 

A análise do resultado de rotatividade permite a identificação e estudo de sazonalidades de 

venda, o que pode ser utilizado para o planeamento da produção. É também possível estimar o 

número de paletes perdidas para destruição, por ficarem armazenadas mais tempo do que o seu 

prazo de venda.  

Os resultados de rotatividade foram calculados tendo em conta dados do ano de 2014 e 2015, e 

são independentes do cenário em análise.  
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Segue-se, a título de exemplo, uma análise dos resultados de rotatividade do artigo s40 - P'TIT 

TOM.KET.300 GR BOUTON D'OR. Na Figura 26 apresenta-se um gráfico que permite a análise 

do padrão de vendas e de produção do artigo s40. Através do gráfico verifica-se que o artigo é 

produzido desde outubro de 2014, sendo que a sua primeira produção data desse mês. Em 

fevereiro de 2015 produziram-se 50 paletes do artigo, sendo que o número de paletes em 

armazém aumentou para 58. As vendas foram regulares, mas de baixa quantidade, com uma 

média de 5 paletes vendidas por mês no ano de 2015. No mês de agosto de 2015 produziram-

se 23 paletes, sendo que ainda existiam no armazém 28 paletes. Já que o valor médio de venda 

foi de 5 paletes por mês, com esta produção aumentou o número de paletes que irão ultrapassar 

o prazo de venda e, consequentemente, serão desperdício para a Sugal. 

Da Figura 26 também se retiram dados sobre o artigo e sobre o seu histórico de produção: 

 O número de produções durante o ano de 2015; 

 O tamanho médio do lote produzido; 

 O total de paletes do artigo produzidas durante o ano de 2015; 

 O prazo de validade do artigo; 

 O prazo de venda do artigo (BBE). 

 

Figura 26 – Análise da produção e da venda de paletes do artigo s40 - P'TIT TOM.KET.300 GR BOUTON 
D'OR. 

A Figura 27 representa o cálculo da rotatividade com base na análise das vendas e produções 

do artigo s40. A rotatividade média do artigo s40 é de 5,67 meses, o que significa que as paletes 

deste artigo permanecem em média 5,67 meses no armazém antes de serem vendidas ao 

cliente. Sendo que o prazo de venda deste produto é de 5 meses conclui-se que existe 

desperdício de paletes, já que rotatividade média do artigo é superior ao seu prazo de venda.  
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Figura 27 – Tabela auxiliar no cálculo da rotatividade do artigo s40 - P'TIT TOM.KET.300 GR BOUTON 
D'OR 

O cálculo do número de paletes que ultrapassam o prazo de venda apresenta-se na Figura 28, 

totalizando 33 paletes. Estas paletes ainda podem ser vendidas caso o cliente as aceite embora 

a um preço reduzido, caso contrário serão destruídas ou doadas à caridade.  

 

Figura 28 - Tabela auxiliar no cálculo de paletes que são passíveis de destruição por passarem o prazo de 
venda e do artigo s40 - P'TIT TOM.KET.300 GR BOUTON D'OR 

A pedido do Diretor de Operações da Sugal, realizou-se uma análise mais detalhada aos artigos 

provenientes da linha de plástico com o propósito de um planeamento mais eficiente, cujo 

resultado se apresenta na Figura 29. A análise de rotatividade descrita anteriormente foi feita 

para todos os artigos incluídos no portefólio da Sugal, e foi resumida para todos os artigos 

provenientes da linha de plástico. 
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A rotatividade média destes artigos foi de 6 meses durante o ano de 2015 e no total 512 paletes 

ultrapassaram o prazo de venda, o que equivale a 5,76% do total de paletes produzidas. No 

entanto, a quantidade de paletes não vendidas foi de 5,55% do total de paletes produzidas, o 

que significa que 18 paletes foram vendidas fora do prazo de venda. Em média, cada artigo 

proveniente da linha de plástico foi produzido 4 vezes durante o ano. 

 

Figura 29 – Exemplo da análise dos artigos provenientes da linha de plástico 

Esta análise pode ser aplicada a todas as linhas de produção, ou caso se pretenda analisar o 

portefólio de um cliente em particular, é possível o agrupamento de produtos por cliente e 

identificar possíveis tendências. 

 

6.1.2.  Quantidade 

Outro dos resultados do modelo matemático que é apresentado no ficheiro de output é a 

quantidade de paletes de cada artigo a armazenar em cada localização do armazém. Para a 

equipa de gestão de armazém este resultado tem duas aplicações importantes:  

 Atua como um mapa de direções a seguir, que pode ser utilizado como guia para os 

operadores;  

 Pode ser utilizado para uma análise de alocação por parte do gestor de armazéns, já 

que o modelo discrimina quantas paletes são alocadas a cada armazém e também aos 

armazéns externos. 

Na Figura 30 apresenta-se um exemplo do output obtido de modo a ilustrar qual a quantidade 

(em unidades de paletes) de cada SKU a armazenar em cada localização. Este exemplo 

corresponde ao resultado do Cenário 1, Armazém 4 e 5.  

Resumo Artigos Plástico 2015
Artigo (All)

Rotação Média (meses) Rotação Média (dias) Desperdício Paletes (soma) Nº Produções Médio

6,0 179 512 4

Total Pal Produzidas Plástico 8893

Total Pal Vendidas 8400

Não Vendidas 494 5,55%

Desperdício de Paletes 512 5,76%

Prazo de Validade 15 meses 450 dias

Prazo de Venda 5 meses 150 dias
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Figura 30 – Exemplo da tabela apresentada no ficheiro de output. Armazém 4 e 5, Cenário 1. 

Uma leitura passível de ser feita a partir desta figura é por exemplo: de acordo com o modelo 

matemático, no Cenário 1 serão armazenadas 7 paletes do SKU s6 na localização l10, 9 paletes 

na localização l11 e outras 9 paletes na localização l12. 

A partir dos resultados obtidos para a quantidade de paletes de cada artigo a armazenar em cada 

localização, procedeu-se ao cálculo da taxa de ocupação de cada armazém em cada um dos 

cenários e também qual a percentagem de paletes que seria alocada a armazéns externos. Os 

resultados para os cenários analisados encontram-se na Tabela 13. 

Tabela 13 – Taxa de ocupação dos armazéns e alocação a armazéns externos 

  Cenário Atual Cenário 1 Cenário 2 

Armazém 1 

Posições livres     390 

Posições ocupadas     372 

Taxa Ocupação     95,4% 
     

Armazém 3 

Posições livres   7 995 7995 

Posições ocupadas   3 095 4728 

Taxa Ocupação   38,7% 59,1% 
     

Armazém 4 e 5 

Posições livres   4 752 4 752 

Posições ocupadas   3 591 2 664 

Taxa Ocupação   75,6% 56,1% 
     

TOTAL 

Posições livres   12 747 13 137 

Posições ocupadas   6 686 7 763 

Taxa Ocupação   52,5% 59,1% 

 
 

   

Armazém Externo 
Paletes em armazém externo 1 367 1 077 0 

% Total 17,6% 13,9% 0,0% 

 

No Cenário Atual, os dados foram fornecidos pela Sugal e sendo que não existe sistema de 

localização de paletes, não foi possível calcular a taxa de ocupação de cada armazém. No 

0 s1 s2 s3 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s21 s22 s23 s25 s26 s27 s28 s36 s37 s38 s41 s43 s44 s45 s50

l1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l10 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l11 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l12 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l13 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l14 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l15 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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entanto, sabe-se que 17,6% do total de paletes armazenadas encontram-se em armazéns 

externos. 

No Cenário 1, a maioria das paletes encontram-se armazenadas nos Armazéns 4 e 5, totalizando 

75,6% das paletes existentes. Os restantes 38,7% das paletes estão armazenadas no Armazém 

3. Neste cenário, a taxa de ocupação seria de 52,5%, o que significa que o aproveitamento do 

espaço de armazenamento não seria muito eficaz, já que apesar de existirem várias posições de 

armazenamento livres, 13,9% do total de paletes são armazenadas recorrendo a um armazém 

externo. 

No Cenário 2 utiliza-se o Armazém 1 para armazenamento de produto final, e a sua taxa de 

ocupação é 95,6%, o que significa que o espaço disponível neste armazém seria aproveitado de 

uma forma bastante eficiente. A taxa de ocupação do Armazém 3 aumenta de 38,7% no Cenário 

1 para 59,1% no Cenário 2, enquanto que a taxa de ocupação dos Armazéns 4 e 5 diminui de 

75,6% no Cenário 1 para 56,1% no Cenário 2, o que demonstra que adotar uma estratégia 

diferente de armazenamento tem diferenças evidentes a nível de distribuição de paletes pelos 

diferentes armazéns disponíveis.  

De um modo geral, a taxa de ocupação é de 52,5% no Cenário 1 e de 59,1% no Cenário 2, o 

que significa que o espaço de armazenamento é melhor aproveitado neste último, sendo que 

existem mais posições de armazenamento ocupadas. No Cenário 2 é possível armazenar todas 

as paletes nos armazéns da Sugal, não sendo necessário recorrer ao serviço de armazéns 

externos. 

A maior dificuldade em otimizar o espaço de armazenamento no caso de estudo é o facto de não 

existir uma solução uniformizada de armazenamento para todos os artigos. Atualmente, a 

maioria dos produtos é empilhado diretamente noutras paletes, o que para além de não 

aproveitar totalmente o espaço existente aumenta a probabilidade de danificar as paletes. 

Uma solução para maximizar o aproveitamento do espaço dos armazéns, e consecutivamente 

aumentar a taxa de ocupação, seria adotar um sistema de estantes para todas as paletes. Esta 

medida já é aplicada aos artigos com embalagem tetra pak, no entanto ao aplicá-la a todos os 

produtos poderiam ser empilhados à altura máxima que cada um dos armazéns permite.  

 

6.1.3. Layout 

O layout resultante de cada cenário define a quantidade de cada SKU a armazenar em cada 

localização específica. Juntamente com a taxa de ocupação, o layout é importante para perceber 

a eficiência da estratégia adotada. Na Figura 31 apresentam-se em comparação os layouts de 

cada cenário. Na Figura 32 apresenta-se um resumo das vantagens e desvantagens do layout 

de cada cenário. 
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Cenário 1 

 Neste cenário o Armazém 1 não é utilizado para 

local final de armazenamento 

Cenário 2 

 

  

  

Figura 31 – Comparação dos layouts obtidos em cada um dos Cenários 
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No Cenário 1, em que se mantém a separação de artigos destinados ao mercado nacional e ao 

mercado de exportação, é claramente visível que a estratégia adotada não aproveita de melhor 

forma o espaço disponível para armazenamento. O Armazém 3 fica com bastantes posições por 

ocupar enquanto que o Armazém 4 e 5 fica sem posições livres, sendo necessário recorrer a um 

armazém externo para armazenar as restantes paletes. Este desequilíbrio provém da separação 

entre produtos destinados a diferentes mercados. No entanto, apesar de já não ter posições 

livres, o Armazém 4 e 5 tem uma taxa de ocupação de apenas 75,6%, o que é explicável pela 

altura em que é possível empilhar as paletes, já que não existe qualquer sistema de arrumação 

excluindo as estruturas utilizadas para armazenar os produtos de embalagem tetra pak, o que 

impede a maximização da utilização do espaço.  

Uma vantagem clara dos Cenários Atual e 1 é que ao manter os produtos destinados ao mercado 

nacional nos Armazéns 4 e 5 e os produtos destinados ao mercado de exportação no Armazém 

3 as operações de armazenamento e de picking são facilitadas para os operadores já que ao 

saberem qual o artigo que irão recolher imediatamente sabem a que Armazém se dirigir. Não 

existindo um sistema de localização instalado, o resultado impresso no ficheiro de Excel de 

Output seria de grande utilidade para localizar as paletes após as mesmas estarem 

armazenadas. 

No Cenário 2 optou-se por eliminar a separação entre artigos destinados ao mercado nacional e 

ao mercado de exportação. Decidiu-se também utilizar 10% do espaço de armazenamento do 

Armazém 1 como local final de armazenamento e não apenas como local temporário de 

armazenamento. Neste cenário a taxa de ocupação total aumentou comparativamente, 

aumentando de 52,5% no Cenário 1 para 59,1% no Cenário 2. O espaço reservado no Armazém 

1 está lotado, mas existem várias posições de armazenamento desocupadas tanto no Armazém 

3 como no Armazém 4 e 5, o que será bastante positivo no caso de existirem flutuações a nível 

de stocks. Outra das vantagens é na utilização de armazéns externos, sendo que no Cenário 2 

não é necessário recorrer aos mesmos. 

É importante notar que no segundo cenário se acrescenta um desafio operacional à equipa de 

gestão de armazéns, já que já não é possível para os operários assumirem que um artigo 

destinado ao mercado nacional está armazenado no Armazém 3, e vice-versa. 

Figura 32 - Comparação das vantagens e desvantagens do layout de cada cenário 

Cenário 1 Cenário 2 
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Em qualquer uma das alternativas, é possível identificar uma simetria no layout do armazém, 

sendo que um artigo com várias paletes a armazenar encontra-se agregado em zonas 

específicas do armazém, o que facilita a sua localização por parte dos operários.  

 

6.1.4.  Impacto do custo, distância e duração 

A última secção do ficheiro Excel de output apresenta os custos de cada um dos cenários, 

calculados a partir da distância percorrida e da duração de cada uma das estratégias estudadas. 

Na Tabela 14 apresentam-se então os resultados obtidos em cada cenário. 

Tabela 14 – Tabela de resultados: Cenário Atual, Cenário 1 e Cenário 2. 

Distância Cenário Atual Cenário 1 Cenário 2 

Distância percorrida pelo empilhador 1 494,00 km 1 375,10 km 1 502,83 km 

Distância percorrida pelo trator 520,00 km 221,42 km 249,91 km 

Distância total percorrida 2 014,00 km 1 596,51 km 1 752,74 km 

       

Duração       

Duração da estratégia - empilhador 498,00 h 458,37 h 500,94 h 

Duração da estratégia - trator 65,00 h 27,68 h 31,24 h 

Duração da estratégia - total 563,00 h 486,04 h 532,18 h 

       

Mão-de-obra       

Horas necessárias 804,29 h 694,35 h 760,26 h 

       

Custo       

Custo empilhador 1 617,50 € 1 488,77 € 1 627,06 € 

Custo trator 588,59 € 250,02 € 325,31 € 

Custo armazém externo 6 835,00 € 5 383,78 € - € 

Custo mão-de-obra 4 423,57 € 3 818,91 € 4 181,43 € 

Custo total 13 464,66 € 10 941,48 € 6 133,80 € 
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Na Figura 33 apresenta-se a distribuição percentual de cada parcela de custo para cada um dos 

cenários em estudo. A análise desta figura facilita a perceção de qual o peso de cada parcela no 

custo total da estratégia. 

 

Figura 33 – Distribuição percentual dos custos obtidos em cada cenário. 

No Cenário Atual, que reflete a situação atual de armazenamento na Sugal, o número de horas 

de funcionamento do empilhador e do trator foram fornecidos pela empresa, sendo que os outros 

resultados foram calculados a partir destes valores, tendo em conta os parâmetros e dados 

definidos no Capítulo V.  

No mês de novembro de 2015, esta estratégia teve uma duração total de 563 horas, sendo que 

a distância total percorrida resultou em 2 014 quilómetros. Para executar esta estratégia, 

considerando que os trabalhadores têm uma taxa produtiva de 70%, foram necessárias cerca de 

804 horas de mão-de-obra, que correspondem a cinco trabalhadores em regime full-time, 

trabalhando em turnos de 7,5 horas.  

O custo total envolvido na execução do Cenário Atual foi de 13 465 euros. Consultando a Figura 

33, verifica-se que o custo envolvido em armazenamento externo de paletes é a maior parcela 

de custo, representando 51% do custo total da estratégia. Neste cenário, encontravam-se 1367 

paletes armazenadas em armazéns externos, o que levou a um custo de 6835 euros. O custo da 

mão-de-obra envolvida corresponde à segunda maior parcela de custo, representando 33% do 

custo total. 

Para o Cenário 1, ao manter-se a separação em diferentes armazéns de produtos destinados ao 

mercado nacional e produtos destinados a exportação, o modelo matemático foi executado duas 

vezes, correspondendo cada vez a cada armazém. Assim, os resultados correspondem à soma 

dos resultados obtidos em cada uma das execuções. 
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Tendo em conta os parâmetros do Cenário 1, a estratégia de armazenamento teria uma duração 

total de aproximadamente 486 horas, para percorrer um total de 1 597 quilómetros. Para a 

execução desta estratégia seriam necessários cinco trabalhadores full-time. 

Esta estratégia teria um custo total de 10 941,48 euros, distribuídos pelas quatro parcelas 

consideradas no modelo: empilhador, trator, armazém externo e mão-de-obra. Mais uma vez, 

representado 49% do total do custo da estratégia, a parcela de maior peso é a parcela relativa 

ao aluguer de armazéns externos, totalizando 5 383,78 euros, seguida do custo de mão-de-obra, 

que representa 35% do custo total.  

A separação entre os produtos destinados a mercados diferentes foi eliminada no Cenário 2. 

Aplicando o modelo matemático a este cenário, obteve-se uma estratégia em que a duração total 

foi de 532 horas, percorrendo uma distância total de 1 753 quilómetros. Neste cenário, seriam 

necessários cinco trabalhadores full-time. 

O custo total desta estratégia seria de 6 133,80 euros, sendo o cenário com menor custo. A 

parcela com maior impacto no custo é o custo relativo com a mão-de-obra necessária para 

executar a estratégia, totalizando 68% do custo total.  

Tabela 15 – Redução comparativa de custos totais entre cenários 

 Cenário Atual Cenário 1 Cenário 2 

Cenário Atual - - 19% - 67% 

Cenário 1 - - - 44% 

Cenário 2 - - - 

 

Na Tabela 15 é possível consultar a redução percentual de custos em cada cenário. Em termos 

de custo total da estratégia, o custo total do Cenário 1 é 19% menor do que o custo da estratégia 

atual da Sugal. A redução de custo deve-se maioritariamente à localização otimizada das paletes, 

que permitiu a redução da distância percorrida e também otimizar a capacidade de 

armazenamento, já que seria necessário enviar menos paletes para serem armazenadas em 

armazéns externos. 

Comparativamente aos cenários Atual e 1, o Cenário 2 apresenta uma redução significativa de 

custos, sendo que o custo total deste cenário é 67% menor do que o custo total do Cenário Atual 

e 44% menor que o custo total do Cenário 1. Devido à otimização de alocação de SKUs a 

posições e à remoção da restrição que alocava produtos destinados a mercados diferentes a 

armazéns diferentes, verificou-se um melhor aproveitamento dos armazéns disponíveis. Graças 

a esta otimização de espaço, no Cenário 2 não foi necessário recorrer a armazéns externos para 

armazenar excedente de capacidade. Por outro lado, visto que todas as paletes ficaram 

armazenadas nas instalações da Sugal, verificou-se um aumento da distância percorrida, e, 

consecutivamente, da duração da estratégia e do número de horas de mão-de-obra necessárias. 
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Analisando todos os parâmetros, quantidade, layout e custos, o Cenário 2 é a solução preferível 

para a Sugal, tendo uma taxa de ocupação mais alta, um layout que pode acomodar possíveis 

flutuações de stock e um custo total da estratégia inferior ao custo dos outros cenários. Uma 

desvantagem do Cenário 2, importante de ser considerada, é o facto de os produtos destinados 

a um mesmo mercado não estarem obrigatoriamente no mesmo armazém, o que acontece no 

Cenário Atual e no Cenário 1. Esta característica vai trazer alguma dificuldade adicional aos 

operadores quando for necessário executar o picking dos artigos. Contudo, esta dificuldade seria 

facilmente eliminada instalando um sistema de localização que permitisse a consulta da 

localização de cada uma das paletes.  

 

 

6.2. COMPLEXIDADE COMPUTACIONAL DO MODELO MATEMÁTICO 

De modo a verificar-se qual a complexidade do modelo matemático desenvolvido, apresentam-

se na Tabela 16 os resultados computacionais da aplicação do modelo aos cenários 

apresentados no capítulo anterior.  

Tabela 16 – Complexidade computacional dos casos analisados 

Cenário 
Nº total 

variáveis 
Nº variáveis 

inteiras 
Nº restrições Iterações 

Tempo de 
execução (seg) 

Gap  (%) 

Cenário 1 - Armazém 3 44 544 33 222 56 760 69 780 93 0,74 

Cenário 1 - Armazém 4 e 5 61 792 46 110 85 310 74 463 113 0,69 

Cenário 2 218 428 163 404 289 585 187 624 327 0,77 

 

Observando os valores da tabela anterior, pode afirmar-se que existe um número elevado de 

variáveis e de restrições, o que revela a complexidade do modelo. Contudo, apesar da 

complexidade, o desvio ao resultado ótimo é bastante reduzido, sendo menor que 0,8% para 

todos os cenários. 
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CAPÍTULO VII – CONCLUSÕES E TRABALHO A DESENVOLVER NO FUTURO                                                                                                       

Representando cerca de 40% dos custos logísticos, o custo das operações de armazenamento 

e de manutenção de inventário têm um forte impacto no custo total de uma operação. Assim, é 

de extrema importância otimizar esta vertente da cadeia de abastecimento, já que qualquer 

redução de custos nas atividades de armazenamento terá uma contribuição direta para a redução 

total de custos. Como tal, o principal objetivo da presente dissertação foi determinar a alocação 

ótima de produtos a localizações nos armazéns das instalações da Sugal em Benavente, de 

modo a minimizar os custos de armazenamento e respeitando as restrições atuais dos 

procedimentos operacionais de armazenamento. Como objetivo secundário, decidiu-se 

desenvolver uma ferramenta de apoio à decisão que permitisse a análise simples e 

fundamentada dos custos operacionais do processo de armazenamento pelo gestor de 

armazéns e que facilite este processo para o gestor de armazéns e para a sua equipa. 

A partir da revisão de literatura conduzida nesta dissertação, determinou-se que o caso em 

estudo é contemplado em duas temáticas distintas, order picking e alocação de SKUs. Após 

análise de bibliografia da ambas as temáticas, verificou-se que alguns autores recorreram a 

modelos matemáticos de resolução heurística para a atribuição de localizações do armazém a 

SKUs e que outros, alternativamente, recorreram a programação linear de modo a caracterizar 

as restrições operacionais encontradas na realidade. Para modelar o caso em estudo, optou-se 

por recorrer à programação linear, já que um modelo matemático de resolução heurística 

requereria informação que não se encontrava disponível no caso da Sugal.  

Dado que a empresa não possui um sistema de localização de artigos implementado, decidiu-se 

manter o foco em layouts fixos, já que seria impraticável para os operadores memorizarem a 

localização de cada artigo caso se optasse por um layout flexível. Assim, optou-se por 

desenvolver um modelo matemático em programação linear implementado no software GAMS, 

de modo a permitir a modelação das restrições operacionais existentes na Sugal. O modelo 

desenvolvido permite determinar qual a localização preferencial de cada SKU através do cálculo 

da distância percorrida considerando o número total de movimentações de cada SKU durante 

um mês. O modelo também contempla a preferência em manter as paletes de um mesmo SKU 

em localizações vizinhas. 

A aplicação do modelo matemático foi feita nos três armazéns de produto final da Sugal, todos 

com características que diferenciam o processo de armazenamento. O Armazém 1 localiza-se 

bastante perto do final das linhas de produção e possui cais de embarque, enquanto que os 

Armazéns 3 e 4 e 5 são localizados em edifícios afastados e não possuem cais de embarque. O 

Armazém 3, para além de não possuir cais de embarque, não tem espaço suficiente para o 

acesso a camiões, sendo que todos os embarques são realizados no Armazém 1. Todas estas 

características foram modeladas recorrendo a cálculo de distâncias percorridas considerando 

cada localização de cada armazém. Os dados considerados para o modelo foram os dados reais 

do mês de novembro de 2015. 
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Dado que o caso em estudo possui várias variáveis que geram uma elevada complexidade das 

operações de armazenamento, foram utilizados alguns pressupostos de modo a simplificar o 

modelo desenvolvido. Um dos pressupostos utilizados foi o conceito de ponto médio de receção 

e expedição. Definiu-se um ponto médio no Armazém 1, sendo que para utilizar distâncias exatas 

seria necessário saber qual a localização de cada artigo no armazém. No Armazém 4 e 5 também 

se considerou um ponto médio de receção entre as duas entradas do armazém. 

Devido ao teor prático do caso de estudo, a presente Dissertação conteve uma forte componente 

de recolha e tratamento de dados, tendo sido necessário não só extrair resultados do sistema de 

gestão de armazéns, como também executar medições de distâncias interiores e exteriores aos 

armazéns e consultar registos físicos de paletes enviadas para destruição para ter uma visão 

completa do número de paletes em movimento durante o processo de armazenamento. 

Após o desenvolvimento do modelo matemático, procedeu-se à sua aplicação em diferentes 

cenários, tendo em conta a estratégia de armazenamento em estudo. Com a aplicação do 

modelo matemático, concluiu-se que otimizando a estratégia de armazenamento é possível 

reduzir o custo da operação até 67% com a aplicação do Cenário 2. Mantendo a separação 

 entre produtos destinados ao mercado nacional e produtos destinados a mercado de 

exportação, através do seu armazenamento em armazéns diferentes, a equipa mantém-se em 

cinco colaboradores, mas é necessário recorrer a armazéns externos. No entanto, esta divisão 

entre artigos mantem a simplicidade no processo de picking, já que os colaboradores sabem a 

que armazém se dirigir inicialmente. Eliminando esta separação ao armazenar os produtos 

agregadamente em todos os armazéns, mantém-se o mesmo número de operadores, o que não 

afeta a motivação da equipa, e não é necessário recorrer a armazéns externos, o que se traduz 

numa elevada redução de custos. De qualquer forma, a decisão final fica a cargo do decisor, que 

irá escolher a alternativa mais favorável tendo em consideração diferentes fatores. 

Com base nos resultados do modelo matemático, desenvolveu-se também um dashboard para 

dois principais grupos de utilizadores, a equipa gestão do armazém e os operadores. O gestor 

de armazéns pode utilizar os resultados como base para tomada de decisões estratégicas e 

operacionais como a estratégia de armazenamento; a escolha de viaturas a utilizar na 

armazenagem, já que a ferramenta permite a comparação de custos utilizando veículos 

diferentes; e a escolha de diferentes layouts, através da análise e estudo do impacto de cada um 

dos layouts. Os operadores podem utilizar o resultado como um mapa de modo a saberem em 

que localização específica cada um dos artigos tem de ser armazenado e podem utilizar o layout 

resultante para ao executar o picking das paletes terem a localização de cada um dos artigos. 

Para ter aplicabilidade máxima, foi importante adaptar o ficheiro ao utilizador final, razão pela 

qual a sua utilização é bastante simples e os resultados são muito visuais, de modo a facilitar a 

compreensão dos mesmos. 

O desenvolvimento deste trabalho permitiu perceber que existem várias oportunidades de 

melhoria complementares e diversas possibilidades de desenvolvimentos futuros. 
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A integração do modelo matemático com processos já existentes nas operações da Sugal iria 

trazer benefícios a algumas dessas operações. Um exemplo seria integrar o sistema de 

etiquetagem com o modelo matemático, que resultaria na inclusão da localização preferencial 

aquando da impressão da etiqueta de cada palete. 

Uma das maiores oportunidades de melhoria seria instalar um sistema de localização de paletes. 

Um sistema de localização integrado iria trazer inúmeras vantagens como precisão de inventário, 

o que pode levar a otimização do planeamento, o registo exato da localização de cada palete, o 

que seria bastante útil quando fosse necessário executar o picking, a execução de relatórios para 

análise da operação e tomada de decisões estratégicas, entre outros. Com um sistema de 

localização de paletes, seria interessante a sua integração com o modelo matemático para 

desenvolver um processo de alocação de artigos a localizações dinâmico que se adaptasse às 

condições atuais da Sugal. 

Uma sugestão para um sistema de localização temporário simples seria a atribuição de um 

código de barras a cada uma das pilhas de paletes. Ao arrumar a palete na localização resultante 

do modelo, que seria previamente impressa na etiqueta da palete, recorria-se ao PDT para 

registar o código de barras da palete e da localização, de modo a inserir no sistema qual a 

localização daquela palete específica, assim como atualizar a capacidade atual da mesma 

localização. 

Outro desenvolvimento proveniente do presente trabalho seria utilizar os resultados da 

rotatividade para análises e otimização de diversos processos. Através destes resultados seria 

importante perceber se o desperdício identificado ao verificar que existem paletes que 

permanecem no armazém durante um período de tempo superior ao seu prazo de venda é devido 

a vendas insuficientes, que se resolveria recorrendo à otimização do planeamento, ou a 

ineficiências do armazém, já que por vezes se vendem paletes de lotes mais recentes por não 

se encontrarem no armazém lotes mais antigos. Também seria importante na coordenação entre 

o departamento de vendas e de produção a utilização destes resultados para diminuir o número 

de paletes não vendidas, coordenando o número de paletes produzidas e o seu prazo de venda 

com a quantidade de paletes vendidas por mês. 

O modelo apresentado no presente trabalho foi aplicado num horizonte temporal mensal, mas o 

estudo da sua aplicação em diferentes horizontes temporais também é uma possibilidade de 

desenvolvimento futuro, já que a sua aplicação em horizontes temporais mais curtos 

possibilidade o desenvolvimento de uma estratégia mais fácil cumprir a curto prazo. 

Tendo em conta as fragilidades identificadas nos armazéns, outra proposta de oportunidade de 

melhoria seria a redefinição das áreas nos armazéns e o preenchimento de linhas de marcação 

de modo a fixar as posições definidas sempre na mesma localização no armazém. Seria também 

interessante nivelar o piso dos armazéns. Esta proposta, apesar de ter um custo inerente 

elevado, irá levar a menores consumos de combustível dos empilhadores e também à sua melhor 
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manutenção. Os operadores também iriam ser beneficiados com esta renovação, já que vão 

sentir menos impacto ao conduzirem os empilhadores sobre falhas no piso. 

Encontraram-se também alguns desafios durante o desenvolvimento da presente dissertação. A 

definição do problema constituiu um dos principais desafios, uma vez que este foi alterado ao 

longo do tempo consoante as necessidades da empresa e os objetivos foram ajustados de 

acordo com as preferências do gestor de operações. Outro dos desafios encontrados foi 

levantamento de dados, sendo que não existe um software de pesquisa fácil para retirar dados 

relevantes à operação, foi necessário muito tratamento de dados que se encontravam dispersos 

em várias aplicações de modo a ser possível retirar informação útil para a dissertação a partir 

dos mesmos. 

Como apontamento final, espera-se que a presente dissertação e o trabalho realizado ao longo 

da mesma sejam de utilidade para a equipa de gestão da Sugal e que seja tomada como uma 

ferramenta de apoio à decisão a utilizar num futuro próximo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Portefólio de SKUs produzidos em 2015 

Na Tabela 17 encontram-se os produtos que constituem o portefólio de 2015. Inclui-se também 

o tipo de embalagem de cada artigo, o mercado a que se destina e a classe a que cada artigo 

pertence, de acordo com a sua rotação. 

Tabela 17- Portefólio dos produtos produzidos no ano de 2015 nas instalações da Sugal em Benavente. 

  Artigo Nome Linha Mercado Classe 

1 30414 POLPA TOMATE TETRA 210G.GULOS(NI08) Tetrapark Nacional B 

2 30510 POLPA TOMATE TETRA 3x210G.GUL(NI08) Tetrapark Nacional B 

3 30529 KETCHUP TOMATE NORMAL 340 GR (NI08) Vidro até 500ml Nacional C 

4 31137 PZN TOM NAT 500G Tetrapark Exportação C 

5 31145 POLPA TOMATE 210GR PINGO DOCE(NI09) Tetrapark Nacional B 

6 31346 POLPA TOMATE TETRA 210GR SAINT ELOI Tetrapark Nacional C 

7 31650 TOMATE TRITURADO 500 GR GULOSO Vidro até 500ml Nacional C 

8 31651 POLPA TOMATE CEB&ALHO 500 GR GUL Vidro até 500ml Nacional C 

9 31671 POLPA TOMATE TETRA 210G AMANHECER Tetrapark Nacional C 

10 31976 POLPA TOMATE 500GRS GULOSO Vidro até 500ml Nacional A 

11 31977 POLPA TOMATE 1/2LT INTERM.ST ELOI Vidro até 500ml Nacional C 

12 31979 POLPA TOMATE 1/2LT PINGO DOCE Vidro até 500ml Nacional B 

13 31980 POLPA TOMATE 1/2LT AMANHECER Vidro até 500ml Nacional B 

14 31981 POLPA TOM.CEBOLA&ALHO 500GR INTERM. Vidro até 500ml Nacional C 

15 31982 TOMATE TRITURADO 500 GR INTERMARCHÉ Vidro até 500ml Nacional C 

16 31985 POLPA TOMATE 1000 GRS GULOSO Vidro mais de 500ml Nacional B 

17 31986 POLPA TOMATE 1LT INTERM.SAINT ELOI Vidro mais de 500ml Nacional C 

18 31988 POLPA TOMATE 1 LT PINGO DOCE Vidro mais de 500ml Nacional A 

19 31989 POLPA TOMATE 1 LT MASTERCHEF Vidro mais de 500ml Nacional A 

20 32148 TOMATE KETCHUP 550 GR SAVERS VALUE Vidro mais de 500ml Exportação C 

21 32230 PASSATA TOMATE MANJER&OREG 210G GUL Tetrapark Nacional C 

22 32234 POLPA TOMATE TETRA 3X210GR DIA Tetrapark Nacional B 

23 32298 POLPA TOMATE 1000 GRS DIA Vidro mais de 500ml Nacional B 

24 32364 KETCHUP 560 GR BOUTON D'OR Plástico Exportação B 

25 32420 POLPA TOMATE GULOSO 3 KG Sacos Nacional C 

26 32456 PIZZA SAUCE 12/14%C/ESP SACO 3x4,200K Sacos Nacional C 

27 32457 PIZZA SAUCE 14/16% C/SAL SACOS 4,2 KG Sacos Nacional C 

28 32466 TOMATE PASSATA ECONOMICA 495GR Vidro até 500ml Nacional C 

29 32486 TOMATE KETCHUP 560GR ECO+ Plástico Exportação A 

30 32487 TOMATE KETCHUP 564GR TOPDOWN BIOLOG Plástico Exportação B 

31 32488 TOM.KET.P'TIT 275GR TOP UP Plástico Exportação B 

32 32540 KETCHUP STANDARD MORRISON 6x1000 g Plástico Exportação B 

33 32568 TOM. KET.RED.SALT&SUG 465G MORRISON Plástico Exportação B 

34 32580 TOMATE KETCHUP STD 340GR MORRISONS Vidro até 500ml Exportação C 

35 32581 TOMATE KET.TPDW 470G STAND.MORRISON Plástico Exportação B 

36 32588 PIZZA SAUCE 10/12% 3 KG Sacos Nacional B 

37 32589 Pizza Sauce 10/12% c/ especiarias "Guloso" Sacos Nacional C 

38 32590 CT TOMATE 28/30 SACOS 3 KG  Sacos Nacional B 

39 32591 KETCHUP "GULOSO" 3 KG Sacos Nacional C 

40 32640 P'TIT TOM.KET.300 GR BOUTON D'OR Plástico Exportação C 

41 32678 CONC.TOMATE CB 29% SACO 5KG Sacos Nacional C 
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42 32684 POLPA TOMATE "BIEDRONKA" 500 g Tetrapark Exportação B 

43 32703 PZ SAUCE 10/12% 3KG(SACOS)MASTERCH Sacos Nacional C 

44 32704 CT CB20/22% 3KG MF SACOS Sacos Nacional C 

45 32729 POLPA TOMATE 500 GRS DIA Vidro até 500ml Nacional C 

46 32731 Salsa BRAVA Eroski 330g  12X330g Plástico Exportação C 

47 32763 TOMAT KETCHUP 1000 GR Plástico Exportação C 

48 32764 TOMATE KETCHUP BASIC 560GR EROSKI Plástico Exportação B 

49 32765 TOM.KET LIGHT 560G EROSKI SANNIA Plástico Exportação C 

50 32766 POLPA TOMATE CEB&ALHO 500GR DIA Vidro até 500ml Nacional C 

51 32777 Spicy Ketchup Eroski 330g  12X330g Plástico Exportação C 

52 32783 PASSATA C/SAL "HELCOM" 500 GR Tetrapark Exportação B 

53 32791 MOLHO FRANCESINHA3 Kg GUL (POUCHE) Sacos Nacional C 

54 32792 Pizza Sauce Pouch 3Kg Asda Sacos Exportação B 

55 32879 MOLHO PIZZA 280G GULOSO Plástico Nacional C 

56 32899 Polpa 3Kg Masterchef Sacos  Sacos Nacional C 

57 32931 PZ TOMACOULI NAT 200x2/16 CROP CP15 Tetrapark Exportação B 

58 32952 KETCHUP 560 GR TOP BUDGET Plástico Exportação C 

59 32964 KETCHUP BIOLOGIQUE 290G BOUTON D'OR Plástico Exportação B 

60 32965 COULIS TOMATES 8x3x200G S.ELOI Tetrapark Exportação B 

61 32966 PUREE TOMATE HERBES 210GR ST ELOI Tetrapark Exportação B 

62 32967 PUREE TOMATES 500 GR TETRA ST ELOI Tetrapark Exportação B 

63 32989 Tomato Ketchup Netto 560g 12X560g Plástico Exportação B 

64 32990 Spicy Tomato Ketchup Netto 560g 12X560g Plástico Exportação C 

65 32991 Netto Puree de Tomate Brique 500ml  Tetrapark Exportação B 

66 32997 KETCHUP 290 GR BOUTON D'OR Plástico Exportação B 

67 33015 PZ SC 14/16%S/SAL SACO 3KG HARLEM Sacos Exportação C 

68 33016 KETCHUP 1000 GR BOUTON D'OR Plástico Exportação B 

69 33021 TOMATE KETCHUP TOPUP 560GR WINNY Plástico Exportação C 

70 33034 KETCHUP HOT 560G BOUTON D'OR Plástico Exportação B 

71 33036 KETCHUP 530GR ALLÉGÉ BOUTON D'OR Plástico Exportação C 

72 33062 TOMATE TRITURADO SACO 3KG GULOSO Sacos Nacional C 

73 33064 MOLHO FRANCESINHA 1/2 LT GULOSO Vidro até 500ml Nacional C 

74 33068 KETCHUP TOPDOWN 560GR PINGO DOCE Plástico Nacional B 

75 33091 TOMATE KT CHESTFORDS 560GR DANSK Plástico Exportação A 

76 33092 TOMATE KT BUDGET 560GR DANSK Plástico Exportação B 

77 33100 MOLHO FRANCESINHA 1 LT GULOSO Vidro mais de 500ml Nacional C 

78 33101 MOLHO PIZZA 1 LT GULOSO Vidro mais de 500ml Nacional C 

79 33110 KETCHUP 290 GR CIGALOU (ITM PORT) Plástico Nacional C 

80 33111 KETCHUP PICANTE 560G CIGALOU-ITPORT Plástico Nacional C 

81 33129 Ketchup Shufersal  (EGM) 1 Kg Plástico Exportação C 

82 33131 KETCHUP RUSTICA "LECLERC" 290 g Plástico Exportação B 

83 33135 POLPA TOM PICANTE TETRA 210G GULOSO Tetrapark Nacional C 

84 33146 Ketchup ITM - Cigalou 560 g Plástico Nacional C 

85 33183 KETCHUP GULOSO PET 560GR Plástico Nacional B 

86 33187 KETCHUP 350G SUPERCOFIX Plástico Exportação C 

87 33209 TOMATE KETCHUP 560GR GURI Plástico Exportação C 

88 33212 Sumo de tomate c/Hortelã GULOSO 500 Grs. Vidro até 500ml Nacional C 

89 33220 TOM KECHUP EUROSHOPPER 470G-BOOKER Plástico Exportação B 

90 33233 TOM KECHUP HAPPYSHOPPER 470G-BOOKER Plástico Exportação A 

91 33239 TOMATE KETCHUP 1000 GR SAVERS VALUE Plástico Exportação B 

92 33254 COULIS DE TOMATE 8X3X200G NETTO Tetrapark Exportação A 

93 33274 TOMATE KETCHUP EGM 750G (SHUFERSAL) Plástico Exportação C 

94 33275 Ketchup Shufersal  c/sleeve (EGM) 1 Kg Plástico Exportação C 

95 33280 Coulis Tomates "Panzani" 3x200 Grs. Tetrapark Exportação C 

96 33281 Coulis Tomates "Panzani" 200 Grs. Tetrapark Exportação B 
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97 33283 KETCHUP BIO 560G LÉA NATURE Plástico Exportação B 

98 33321 TOMATE PEDAÇOS T-RECART 390G GULOSO Tetrapark Nacional C 

99 33345 TOM PED C/ERV T-RECART 390G GULOSO Tetrapark Nacional B 

100 33346 TOM PED C/ALH T-RECART 390G GULOSO Tetrapark Nacional C 

101 33347 TOM PED C/CEB T-RECART 390G GULOSO Tetrapark Nacional B 

102 33389 PASSATA TOMATE GULOSO Tetrapark Nacional C 

 

Anexo 2 – Conversão de Localizações dos armazéns originais para o armazém agregado 

Na Tabela 18 apresentam-se todas as localizações definidas em cada armazém e a sua 

conversão no armazém agregado estudado no Caso 2. 

Tabela 18 – Localizações existentes em cada Armazém e respetiva conversão para o armazém agregado. 

Arm Original 
Caso 

1 
Caso 

2 
Arm Original C1 C2 Arm Original C1 C2 Arm Original C1 C2 

Arm 1 1 1 Arm 3 77 87 Arm 4 e 5 13 155 Arm 4 e 5 86 228 

Arm 1 2 2 Arm 3 78 88 Arm 4 e 5 14 156 Arm 4 e 5 87 229 

Arm 1 3 3 Arm 3 79 89 Arm 4 e 5 15 157 Arm 4 e 5 88 230 

Arm 1 4 4 Arm 3 80 90 Arm 4 e 5 16 158 Arm 4 e 5 89 231 

Arm 1 5 5 Arm 3 81 91 Arm 4 e 5 17 159 Arm 4 e 5 90 232 

Arm 1 6 6 Arm 3 82 92 Arm 4 e 5 18 160 Arm 4 e 5 91 233 

Arm 1 7 7 Arm 3 83 93 Arm 4 e 5 19 161 Arm 4 e 5 92 234 

Arm 1 8 8 Arm 3 84 94 Arm 4 e 5 20 162 Arm 4 e 5 93 235 

Arm 1 9 9 Arm 3 85 95 Arm 4 e 5 21 163 Arm 4 e 5 94 236 

Arm 1 10 10 Arm 3 86 96 Arm 4 e 5 22 164 Arm 4 e 5 95 237 

Arm 3 1 11 Arm 3 87 97 Arm 4 e 5 23 165 Arm 4 e 5 96 238 

Arm 3 3 13 Arm 3 88 98 Arm 4 e 5 24 166 Arm 4 e 5 97 239 

Arm 3 5 15 Arm 3 89 99 Arm 4 e 5 25 167 Arm 4 e 5 98 240 

Arm 3 7 17 Arm 3 90 100 Arm 4 e 5 26 168 Arm 4 e 5 99 241 

Arm 3 9 19 Arm 3 91 101 Arm 4 e 5 27 169 Arm 4 e 5 100 242 

Arm 3 11 21 Arm 3 92 102 Arm 4 e 5 28 170 Arm 4 e 5 101 243 

Arm 3 13 23 Arm 3 93 103 Arm 4 e 5 29 171 Arm 4 e 5 102 244 

Arm 3 15 25 Arm 3 94 104 Arm 4 e 5 30 172 Arm 4 e 5 103 245 

Arm 3 17 27 Arm 3 95 105 Arm 4 e 5 31 173 Arm 4 e 5 104 246 

Arm 3 19 29 Arm 3 96 106 Arm 4 e 5 32 174 Arm 4 e 5 105 247 

Arm 3 21 31 Arm 3 97 107 Arm 4 e 5 33 175 Arm 4 e 5 106 248 

Arm 3 23 33 Arm 3 98 108 Arm 4 e 5 34 176 Arm 4 e 5 107 249 

Arm 3 25 35 Arm 3 99 109 Arm 4 e 5 35 177 Arm 4 e 5 108 250 

Arm 3 26 36 Arm 3 100 110 Arm 4 e 5 36 178 Arm 4 e 5 109 251 

Arm 3 28 38 Arm 3 101 111 Arm 4 e 5 37 179 Arm 4 e 5 110 252 

Arm 3 30 40 Arm 3 102 112 Arm 4 e 5 38 180 Arm 4 e 5 111 253 

Arm 3 32 42 Arm 3 103 113 Arm 4 e 5 39 181 Arm 4 e 5 112 254 

Arm 3 34 44 Arm 3 104 114 Arm 4 e 5 40 182 Arm 4 e 5 113 255 

Arm 3 36 46 Arm 3 105 115 Arm 4 e 5 41 183 Arm 4 e 5 114 256 

Arm 3 38 48 Arm 3 106 116 Arm 4 e 5 42 184 Arm 4 e 5 115 257 

Arm 3 40 50 Arm 3 107 117 Arm 4 e 5 43 185 Arm 4 e 5 116 258 

Arm 3 41 51 Arm 3 108 118 Arm 4 e 5 44 186 Arm 4 e 5 117 259 

Arm 3 42 52 Arm 3 109 119 Arm 4 e 5 45 187 Arm 4 e 5 118 260 

Arm 3 43 53 Arm 3 110 120 Arm 4 e 5 46 188 Arm 4 e 5 119 261 

Arm 3 44 54 Arm 3 111 121 Arm 4 e 5 47 189 Arm 4 e 5 120 262 

Arm 3 45 55 Arm 3 112 122 Arm 4 e 5 48 190 Arm 4 e 5 121 263 

Arm 3 46 56 Arm 3 113 123 Arm 4 e 5 49 191 Arm 4 e 5 122 264 

Arm 3 47 57 Arm 3 114 124 Arm 4 e 5 50 192 Arm 4 e 5 123 265 
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Arm 3 48 58 Arm 3 115 125 Arm 4 e 5 51 193 Arm 4 e 5 124 266 

Arm 3 49 59 Arm 3 116 126 Arm 4 e 5 52 194 Arm 4 e 5 125 267 

Arm 3 50 60 Arm 3 117 127 Arm 4 e 5 53 195 Arm 4 e 5 126 268 

Arm 3 51 61 Arm 3 118 128 Arm 4 e 5 54 196 Arm 4 e 5 127 269 

Arm 3 52 62 Arm 3 119 129 Arm 4 e 5 55 197 Arm 4 e 5 128 270 

Arm 3 53 63 Arm 3 120 130 Arm 4 e 5 56 198 Arm 4 e 5 129 271 

Arm 3 54 64 Arm 3 121 131 Arm 4 e 5 57 199 Arm 4 e 5 130 272 

Arm 3 55 65 Arm 3 122 132 Arm 4 e 5 58 200 Arm 4 e 5 131 273 

Arm 3 56 66 Arm 3 123 133 Arm 4 e 5 59 201 Arm 4 e 5 132 274 

Arm 3 57 67 Arm 3 124 134 Arm 4 e 5 60 202 Arm 4 e 5 133 275 

Arm 3 58 68 Arm 3 125 135 Arm 4 e 5 61 203 Arm 4 e 5 134 276 

Arm 3 59 69 Arm 3 126 136 Arm 4 e 5 62 204 Arm 4 e 5 135 277 

Arm 3 60 70 Arm 3 127 137 Arm 4 e 5 63 205 Arm 4 e 5 136 278 

Arm 3 61 71 Arm 3 128 138 Arm 4 e 5 64 206 Arm 4 e 5 137 279 

Arm 3 62 72 Arm 3 129 139 Arm 4 e 5 65 207 Arm 4 e 5 138 280 

Arm 3 63 73 Arm 3 130 140 Arm 4 e 5 66 208 Arm 4 e 5 139 281 

Arm 3 64 74 Arm 3 131 141 Arm 4 e 5 67 209 Arm 4 e 5 140 282 

Arm 3 65 75 Arm 4 e 5 1 143 Arm 4 e 5 68 210 Arm 4 e 5 141 283 

Arm 3 66 76 Arm 4 e 5 2 144 Arm 4 e 5 70 212 Arm 4 e 5 142 284 

Arm 3 67 77 Arm 4 e 5 3 145 Arm 4 e 5 72 214 Arm 4 e 5 143 285 

Arm 3 68 78 Arm 4 e 5 4 146 Arm 4 e 5 74 216 Arm 4 e 5 144 286 

Arm 3 69 79 Arm 4 e 5 5 147 Arm 4 e 5 76 218 Arm 4 e 5 145 287 

Arm 3 70 80 Arm 4 e 5 6 148 Arm 4 e 5 78 220 Arm 4 e 5 146 288 

Arm 3 71 81 Arm 4 e 5 7 149 Arm 4 e 5 80 222 Arm 4 e 5 147 289 

Arm 3 72 82 Arm 4 e 5 8 150 Arm 4 e 5 81 223 Arm 4 e 5 148 290 

Arm 3 73 83 Arm 4 e 5 9 151 Arm 4 e 5 82 224 Arm 4 e 5 149 291 

Arm 3 74 84 Arm 4 e 5 10 152 Arm 4 e 5 83 225 Arm 4 e 5 150 292 

Arm 3 75 85 Arm 4 e 5 11 153 Arm 4 e 5 84 226 Arm Externo 300 300 

Arm 3 76 86 Arm 4 e 5 12 154 Arm 4 e 5 85 227       

 

Anexo 3 – Distâncias parcelares 𝑑𝑝𝑙 e 𝑑𝑡𝑜𝑡𝑙 relativas a cada uma das localizações determinadas. 

Na Tabela 19 apresentam-se todas as localizações definidas em cada armazém e a as distâncias 

parcelares 𝑑𝑝𝑙 - distância entre a entrada do armazém final e o local final de armazenamento e 

𝑑𝑡𝑜𝑡𝑙 - Distância total percorrida durante o percurso de armazenamento e expedição, a serem 

utilizadas na resolução do modelo matemático. 

Tabela 19 – Posições existentes em cada armazém e as respetivas distâncias parcelares 𝑑𝑝𝑙 e 𝑑𝑡𝑜𝑡𝑙. 

Arm   l  𝒅𝒑𝒍 𝒅𝒕𝒐𝒕𝒍  Arm  l  𝒅𝒑𝒍  𝒅𝒕𝒐𝒕𝒍  Arm   l  𝒅𝒑𝒍  𝒅𝒕𝒐𝒕𝒍 Arm  l  𝒅𝒑𝒍  𝒅𝒕𝒐𝒕𝒍  

Arm 1 1 42 42 Arm 3 77 54,2 145,9 Arm 4 e 5 13 31 120,7 Arm 4 e 5 86 24 106,7 

Arm 1 2 42 42 Arm 3 78 55,6 148,7 Arm 4 e 5 14 31 120,7 Arm 4 e 5 87 25,4 109,5 

Arm 1 3 42 42 Arm 3 79 55,6 148,7 Arm 4 e 5 15 32,4 123,5 Arm 4 e 5 88 25,4 109,5 

Arm 1 4 42 42 Arm 3 80 57 151,5 Arm 4 e 5 16 32,4 123,5 Arm 4 e 5 89 26,8 112,3 

Arm 1 5 42 42 Arm 3 81 57 151,5 Arm 4 e 5 17 33,8 126,3 Arm 4 e 5 90 26,8 112,3 

Arm 1 6 42 42 Arm 3 82 58,4 154,3 Arm 4 e 5 18 33,8 126,3 Arm 4 e 5 91 28,2 115,1 

Arm 1 7 42 42 Arm 3 83 58,4 154,3 Arm 4 e 5 19 35,2 129,1 Arm 4 e 5 92 28,2 115,1 

Arm 1 8 42 42 Arm 3 84 59,8 157,1 Arm 4 e 5 20 35,2 129,1 Arm 4 e 5 93 29,6 117,9 

Arm 1 9 42 42 Arm 3 85 59,8 157,1 Arm 4 e 5 21 36,6 131,9 Arm 4 e 5 94 29,6 117,9 
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Arm 1 10 42 42 Arm 3 86 61,2 159,9 Arm 4 e 5 22 36,6 131,9 Arm 4 e 5 95 31 120,7 

Arm 3 1 6,5 50,5 Arm 3 87 61,2 159,9 Arm 4 e 5 23 38 134,7 Arm 4 e 5 96 31 120,7 

Arm 3 3 7,9 53,3 Arm 3 88 62,6 162,7 Arm 4 e 5 24 38 134,7 Arm 4 e 5 97 32,4 123,5 

Arm 3 5 9,3 56,1 Arm 3 89 62,6 162,7 Arm 4 e 5 25 39,4 137,5 Arm 4 e 5 98 32,4 123,5 

Arm 3 7 10,7 58,9 Arm 3 90 64 165,5 Arm 4 e 5 26 39,4 137,5 Arm 4 e 5 99 33,8 126,3 

Arm 3 9 12,1 61,7 Arm 3 91 64 165,5 Arm 4 e 5 27 40,8 140,3 Arm 4 e 5 100 33,8 126,3 

Arm 3 11 13,5 64,5 Arm 3 92 65,4 168,3 Arm 4 e 5 28 40,8 140,3 Arm 4 e 5 101 35,2 129,1 

Arm 3 13 14,9 67,3 Arm 3 93 65,4 168,3 Arm 4 e 5 29 42,2 143,1 Arm 4 e 5 102 35,2 129,1 

Arm 3 15 16,3 70,1 Arm 3 94 66,8 171,1 Arm 4 e 5 30 42,2 143,1 Arm 4 e 5 103 36,6 131,9 

Arm 3 17 17,7 72,9 Arm 3 95 66,8 171,1 Arm 4 e 5 31 43,6 145,9 Arm 4 e 5 104 36,6 131,9 

Arm 3 19 19,1 75,7 Arm 3 96 68,2 173,9 Arm 4 e 5 32 43,6 145,9 Arm 4 e 5 105 38 134,7 

Arm 3 21 20,5 78,5 Arm 3 97 68,2 173,9 Arm 4 e 5 33 45 148,7 Arm 4 e 5 106 38 134,7 

Arm 3 23 21,9 81,3 Arm 3 98 69,6 176,7 Arm 4 e 5 34 45 148,7 Arm 4 e 5 107 39,4 137,5 

Arm 3 25 23,3 84,1 Arm 3 99 69,6 176,7 Arm 4 e 5 35 46,4 151,5 Arm 4 e 5 108 39,4 137,5 

Arm 3 26 33,2 103,9 Arm 3 100 71 179,5 Arm 4 e 5 36 46,4 151,5 Arm 4 e 5 109 40,8 140,3 

Arm 3 28 31,8 101,1 Arm 3 101 71 179,5 Arm 4 e 5 37 47,8 154,3 Arm 4 e 5 110 40,8 140,3 

Arm 3 30 30,4 98,3 Arm 3 102 72,4 182,3 Arm 4 e 5 38 47,8 154,3 Arm 4 e 5 111 42,2 143,1 

Arm 3 32 29 95,5 Arm 3 103 72,4 182,3 Arm 4 e 5 39 49,2 157,1 Arm 4 e 5 112 42,2 143,1 

Arm 3 34 27,6 92,7 Arm 3 104 73,8 185,1 Arm 4 e 5 40 49,2 157,1 Arm 4 e 5 113 43,6 145,9 

Arm 3 36 26,2 89,9 Arm 3 105 73,8 185,1 Arm 4 e 5 41 50,6 159,9 Arm 4 e 5 114 43,6 145,9 

Arm 3 38 27,6 92,7 Arm 3 106 75,2 187,9 Arm 4 e 5 42 50,6 159,9 Arm 4 e 5 115 45 148,7 

Arm 3 40 29 95,5 Arm 3 107 75,2 187,9 Arm 4 e 5 43 52 162,7 Arm 4 e 5 116 45 148,7 

Arm 3 41 29 95,5 Arm 3 108 76,6 190,7 Arm 4 e 5 44 52 162,7 Arm 4 e 5 117 46,4 151,5 

Arm 3 42 30,4 98,3 Arm 3 109 76,6 190,7 Arm 4 e 5 45 53,4 165,5 Arm 4 e 5 118 46,4 151,5 

Arm 3 43 30,4 98,3 Arm 3 110 78 193,5 Arm 4 e 5 46 53,4 165,5 Arm 4 e 5 119 47,8 154,3 

Arm 3 44 31,8 101,1 Arm 3 111 78 193,5 Arm 4 e 5 47 54,8 168,3 Arm 4 e 5 120 47,8 154,3 

Arm 3 45 31,8 101,1 Arm 3 112 79,4 196,3 Arm 4 e 5 48 54,8 168,3 Arm 4 e 5 121 49,2 157,1 

Arm 3 46 33,2 103,9 Arm 3 113 79,4 196,3 Arm 4 e 5 49 56,2 171,1 Arm 4 e 5 122 49,2 157,1 

Arm 3 47 33,2 103,9 Arm 3 114 80,8 199,1 Arm 4 e 5 50 56,2 171,1 Arm 4 e 5 123 50,6 159,9 

Arm 3 48 34,6 106,7 Arm 3 115 80,8 199,1 Arm 4 e 5 51 57,6 173,9 Arm 4 e 5 124 50,6 159,9 

Arm 3 49 34,6 106,7 Arm 3 116 82,2 201,9 Arm 4 e 5 52 57,6 173,9 Arm 4 e 5 125 52 162,7 

Arm 3 50 36 109,5 Arm 3 117 82,2 201,9 Arm 4 e 5 53 59 176,7 Arm 4 e 5 126 52 162,7 

Arm 3 51 36 109,5 Arm 3 118 83,6 204,7 Arm 4 e 5 54 59 176,7 Arm 4 e 5 127 53,4 165,5 

Arm 3 52 37,4 112,3 Arm 3 119 83,6 204,7 Arm 4 e 5 55 60,4 179,5 Arm 4 e 5 128 53,4 165,5 

Arm 3 53 37,4 112,3 Arm 3 120 85 207,5 Arm 4 e 5 56 60,4 179,5 Arm 4 e 5 129 54,8 168,3 

Arm 3 54 38,8 115,1 Arm 3 121 85 207,5 Arm 4 e 5 57 61,8 182,3 Arm 4 e 5 130 54,8 168,3 

Arm 3 55 38,8 115,1 Arm 3 122 86,4 210,3 Arm 4 e 5 58 61,8 182,3 Arm 4 e 5 131 56,2 171,1 

Arm 3 56 40,2 117,9 Arm 3 123 86,4 210,3 Arm 4 e 5 59 63,2 185,1 Arm 4 e 5 132 56,2 171,1 

Arm 3 57 40,2 117,9 Arm 3 124 87,8 213,1 Arm 4 e 5 60 63,2 185,1 Arm 4 e 5 133 57,6 173,9 

Arm 3 58 41,6 120,7 Arm 3 125 87,8 213,1 Arm 4 e 5 61 64,6 187,9 Arm 4 e 5 134 57,6 173,9 

Arm 3 59 41,6 120,7 Arm 3 126 89,2 215,9 Arm 4 e 5 62 64,6 187,9 Arm 4 e 5 135 59 176,7 

Arm 3 60 43 123,5 Arm 3 127 89,2 215,9 Arm 4 e 5 63 66 190,7 Arm 4 e 5 136 59 176,7 
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Arm 3 61 43 123,5 Arm 3 128 90,6 218,7 Arm 4 e 5 64 66 190,7 Arm 4 e 5 137 60,4 179,5 

Arm 3 62 44,4 126,3 Arm 3 129 90,6 218,7 Arm 4 e 5 65 67,4 193,5 Arm 4 e 5 138 60,4 179,5 

Arm 3 63 44,4 126,3 Arm 3 130 92 221,5 Arm 4 e 5 66 67,4 193,5 Arm 4 e 5 139 61,8 182,3 

Arm 3 64 45,8 129,1 Arm 3 131 92 221,5 Arm 4 e 5 67 68,8 196,3 Arm 4 e 5 140 61,8 182,3 

Arm 3 65 45,8 129,1 Arm 4 e 5 1 22,6 103,9 Arm 4 e 5 68 68,8 196,3 Arm 4 e 5 141 63,2 185,1 

Arm 3 66 47,2 131,9 Arm 4 e 5 2 22,6 103,9 Arm 4 e 5 70 12,8 84,3 Arm 4 e 5 142 63,2 185,1 

Arm 3 67 47,2 131,9 Arm 4 e 5 3 24 106,7 Arm 4 e 5 72 14,2 87,1 Arm 4 e 5 143 64,6 187,9 

Arm 3 68 48,6 134,7 Arm 4 e 5 4 24 106,7 Arm 4 e 5 74 15,6 89,9 Arm 4 e 5 144 64,6 187,9 

Arm 3 69 48,6 134,7 Arm 4 e 5 5 25,4 109,5 Arm 4 e 5 76 17 92,7 Arm 4 e 5 145 66 190,7 

Arm 3 70 50 137,5 Arm 4 e 5 6 25,4 109,5 Arm 4 e 5 78 18,4 95,5 Arm 4 e 5 146 66 190,7 

Arm 3 71 50 137,5 Arm 4 e 5 7 26,8 112,3 Arm 4 e 5 80 19,8 98,3 Arm 4 e 5 147 67,4 193,5 

Arm 3 72 51,4 140,3 Arm 4 e 5 8 26,8 112,3 Arm 4 e 5 81 21,2 101,1 Arm 4 e 5 148 67,4 193,5 

Arm 3 73 51,4 140,3 Arm 4 e 5 9 28,2 115,1 Arm 4 e 5 82 21,2 101,1 Arm 4 e 5 149 68,8 196,3 

Arm 3 74 52,8 143,1 Arm 4 e 5 10 28,2 115,1 Arm 4 e 5 83 22,6 103,9 Arm 4 e 5 150 68,8 196,3 

Arm 3 75 52,8 143,1 Arm 4 e 5 11 29,6 117,9 Arm 4 e 5 84 22,6 103,9 
Arm 

Externo 
300 500 1058,7 

Arm 3 76 54,2 145,9 Arm 4 e 5 12 29,6 117,9 Arm 4 e 5 85 24 106,7        
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Anexo 4– Layout resultante do modelo matemático. 

Nas figuras Figura 34 e Figura 35 representam-se os layouts resultantes do Cenário 1. Nas 

figuras Figura 36, Figura 37 e Figura 38 representam-se os layouts resultantes do Cenário 2. 

 

Figura 34 - Layout resultante da aplicação do modelo matemático ao Cenário 1 – Armazém 3 e Armazém 
Externo 
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Figura 35 - Layout resultante da aplicação do modelo matemático ao Cenário 1 – Armazéns 4 e 5 e 
Armazém Externo 

 

Figura 36 - Layout resultante da aplicação do modelo matemático ao Cenário 2 – Armazém 1 

l67 s17 l68 s17 s17 l149 s17 l150
l65 s17 l66 s17 s17 l147 s17 l148
l63 s17 l64 s17 s17 l145 s17 l146
l61 s17 l62 s17 s17 l143 s17 l144
l59 s9 s17 l60 s17 s17 l141 s17 l142
l57 s23 l58 s14 s23 s9 s23 l139 s3 s14 l140
l55 s23 l56 s23 s23 l137 s23 l138
l53 s23 l54 s23 s23 l135 s23 l136
l51 s23 l52 s23 s23 l133 s23 l134
l49 s38 s56 l50 s38 s38 l131 s23 s38 l132
l47 s45 l48 s45 s38 s45 l129 s38 l130
l45 s45 l46 s45 s45 l127 s45 l128
l43 s36 l44 s36 s45 s45 l125 s45 l126
l41 s8 s74 l42 s8 s8 l123 s21 s36 l124
l39 s74 l40 s74 s74 l121 s74 l122
l37 s50 s74 l38 s74 s74 l119 s50 l120
l35 s12 l36 s12 s12 l117 s12 s50 l118
l33 s12 l34 s12 s12 l115 s12 l116
l31 s1 l32 s1 s12 s12 l113 s12 s15 l114
l29 s11 s13 l30 s11 s13 l111 s1 s13 l112
l27 s16 l28 s16 s13 s16 l109 s13 s85 l110
l25 s16 l26 s16 s16 l107 s16 l108
l23 s16 l24 s16 s16 l105 s16 l106
l21 s16 l22 s16 s16 l103 s16 l104
l19 s16 l20 s16 s16 l101 s16 l102
l17 s16 l18 s16 s16 l99 s16 l100
l15 s10 s16 l16 s16 s16 l97 s16 l98
l13 s10 l14 s10 s10 l95 s10 l96
l11 s6 s22 l12 s22 s88 s22 s99 l93 s10 s22 l94
l9 s6 s19 l10 s19 s19 l91 s19 l92
l7 s19 l8 s19 s19 l89 s19 l90
l5 s2 s18 l6 s18 s19 s19 l87 s19 l88
l3 s18 l4 s18 s18 l85 s18 l86
l1 s18 l2 s18 s18 l83 s18 l84

s18 l81 s18 l82
s18 l80
s18 l78
s5 s18 l76
s5 l74
s5 l72
s5 l70
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l1 s57 s67 s95 s67 s96 l2
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Figura 37 - Layout resultante da aplicação do modelo matemático ao Cenário 2 – Armazém 3 
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l75 s54 l74

l73 s32 s33 l72

l71 s32 l70

l69 s9 s35 s91 l68

l67 s14 s23 l66

l65 s23 l64

l63 s38 l62

l61 s45 l60

l59 s21 s74 l58

l57 s12 s46 s50 s61 l56

l55 s12 s15 s70 l54

l53 s1 s42 l52

l51 s29 l50

l49 s13 s68 s85 l48

l47 s16 l46

l45 s16 l44
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l41 s4 s10 l40
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Figura 38 - Layout resultante da aplicação do modelo matemático ao Cenário 2 – Armazém 4 e 5 e 
Armazém Externo 

 

 

l67 l68 s44 s78 l149 l150
l65 s26 s47 s94 l66 s26 s72 s43 s94 l147 s43 s86 s93 l148
l63 s7 s80 l64 s40 s80 s7 l145 s40 l146
l61 s73 s84 l62 s84 s73 l143 s84 l144
l59 s28 l60 s25 s28 s25 l141 s25 s55 l142
l57 s17 s28 l58 s28 s28 l139 s28 l140
l55 s17 l56 s17 s17 l137 s17 l138
l53 s17 l54 s17 s17 l135 s17 l136
l51 s54 s58 l52 s58 s58 l133 s54 l134
l49 s54 l50 s54 s54 l131 s54 l132
l47 s32 l48 s32 s32 l129 s32 l130
l45 s83 s91 l46 s32 s91 s32 l127 s32 l128
l43 s35 l44 s35 s35 l125 s35 l126
l41 s23 l42 s23 s23 l123 s23 l124
l39 s23 s38 s56 l40 s23 s23 l121 s23 l122
l37 s45 l38 s45 s45 l119 s38 s45 l120
l35 s8 s51 l36 s8 s36 s36 l117 s8 s45 l118
l33 s74 l34 s74 s74 l115 s74 l116
l31 s12 l32 s12 s12 l113 s12 l114
l29 s63 l30 s63 s63 l111 s63 s70 l112
l27 s42 l28 s42 s42 l109 s42 l110
l25 s11 s13 s29 l26 s29 s11 l107 s29 l108
l23 s24 l24 s24 s68 s24 l105 s24 s71 l106
l21 s16 l22 s16 s16 l103 s16 l104
l19 s16 l20 s16 s16 l101 s16 l102
l17 s4 l18 s4 s4 l99 s4 l100
l15 s10 s89 l16 s10 s89 l97 s10 l98
l13 s48 l14 s48 s48 l95 s48 s75 l96
l11 s75 l12 s75 s75 l93 s75 l94
l9 s6 s97 l10 s19 s97 s97 l91 s19 s75 l92
l7 s19 l8 s19 s19 l89 s19 l90
l5 s2 s19 s79 l6 s19 s19 l87 s19 l88
l3 s18 l4 s18 s18 l85 s18 l86
l1 s18 l2 s18 s18 l83 s18 l84

s18 l81 s18 l82
s18 s52 l80
s52 l78
s52 l76
s5 l74
s5 l72

s57 l70
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