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Resumo 

O desempenho das cadeias de abastecimento é um fator determinante no sucesso das várias 

entidades que a compõem. Para tal, e considerando que atualmente os mercados exigem níveis de 

serviço elevados a custos reduzidos, os armazéns/centros de distribuição têm visto a sua importância 

reforçada dentro da cadeia de abastecimento. 

O trabalho desenvolvido consiste na análise e melhoria das operações realizadas no armazém da 

empresa farmacêutica Recipharm. Com o aumento da procura nos últimos anos e dadas as restrições 

físicas a que o armazém está sujeito, surge a necessidade de reformular as suas operações de modo 

a obter uma utilização mais racional do espaço sem prejudicar o nível de serviço. Assim sendo, as 

técnicas de simulação discreta baseada em eventos revelam-se úteis na obtenção de resultados do 

funcionamento de sistemas complexos e aleatórios, como é o caso das operações num armazém, 

permitindo, por exemplo, comparar eficazmente vários cenários, configurações e diferentes afetações 

de recursos. Recorrendo ao software SIMUL8, foi desenvolvido um modelo de simulação do processo 

de fabrico de um produto da Recipharm. O modelo permitiu quantificar estrangulamentos previamente 

identificados.  

Os resultados obtidos evidenciam a necessidade de implementação de uma segunda linha de fabrico, 

que poderá conduzir a uma redução de cerca de 6 dias ao tempo médio no armazém, ou seja, o 

tempo médio desde da chegada de uma ordem de fabrico até à sua expedição como produto 

acabado. Por fim, concluiu-se também que o incremento do número de operadores no controlo de 

qualidade conduzia a reduções no tempo médio no armazém mais significativas que o aumento da 

disponibilidade do operador na sala de amostragem. 

 

Palavras-Chave: gestão logística, gestão de armazéns, simulação, simulação discreta baseada em 

eventos, indústria farmacêutica. 
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Abstract 

The performance of the supply chains is a determinant factor in the success of the companies. For 

such, and considering that nowadays the markets require higher service levels at a reduced cost, the 

warehouses/distribution centers have seen their importance strengthened within the supply chain. 

This project consists in the analysis and the study to improve the operations executed in the 

warehouse of the pharmaceutical Recipharm. The increased demand in the last years, and the 

physical constraints of the warehouse justifies the need to reformulate the operations to obtain a more 

rational use of the space, without jeopardizing the service level. Therefore, the discrete event 

simulation is quite useful to study operations results in complex and random systems, such as the 

operations inside a warehouse. 

For this project it was used the SIMUL8 software to create a model which allows the simulation of the 

several procedures done by the major components of a product manufactured in the Recipharm 

Pharmaceutical. This model allowed the confirmation of the several bottlenecks that had been 

previously identified. Three exploratory experiences were studied changing some inputs, such as the 

number of resources used at the sampling room, in the quality control of the finished product, and the 

number of factory production lines. Afterwards, and in order to present intermediate solutions, a 

multidimensional analysis was also studied. 

The several experiments tested allowed the conclusion that the implementation of a second 

manufacturing line causes the reduction of about 6 days in the average time in the system, or in other 

words, in the mean time since the arrival of a manufacturing order until their dispatch as a finished 

product. Lastly, it has also been concluded that the increment of resources in the quality control 

causes more meaningful reductions in the average time in the system than increasing the resource 

availability in the sampling room. 

 

Keywords: logistics management, warehouse management, simulation, discrete event simulation, 

pharmaceutical industry. 
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1 Introdução 

1.1 Contextualização 

Portugal encontra-se atualmente numa conjuntura económica e social delicada. Com o abrandamento 

do crescimento económico e a competição mais acentuada nos mercados, é um desafio constante 

para as empresas satisfazerem as necessidades dos seus clientes, sendo que a indústria 

farmacêutica não é exceção. Clientes cada vez mais exigentes obrigam a que sejam tomadas 

decisões estratégicas ponderadas. No contexto competitivo que se vive atualmente, a adoção de 

estratégias que assegurem vantagens sobre os concorrentes é essencial para o sucesso das 

empresas. Só mais recentemente é que as organizações empresariais começaram a reconhecer o 

impacto vital que a gestão logística pode ter na obtenção de vantagens competitivas (Christopher 

2011). 

Recentemente as empresas farmacêuticas têm enfrentado uma crescente pressão para reduzir os 

custos de investigação e desenvolvimento (I&D) bem como os custos operacionais. Apesar de na 

indústria farmacêutica o investimento ser aplicado maioritariamente em I&D, existem oportunidades 

significativas para gerar valor económico através de melhoramentos ao longo da cadeia de 

abastecimento (Laínez et al. 2012). A gestão de cadeias de abastecimento (GCA) é extremamente 

complexa e fundamental para as empresas multinacionais farmacêuticas (Susarla & Karimi 2012). A 

complexidade advém de questões relacionadas com a elevada regulamentação a que esta indústria 

está sujeita, ao tempo necessário para desenvolver, produzir e conduzir ensaios clínicos e respetivos 

custos associados, à durabilidade limitada que os produtos apresentam, assim como os cuidados a 

ter com a sua movimentação e armazenamento. Neste cenário a gestão do armazém na indústria 

farmacêutica desempenha um papel vital. Devido à importância e à grande diversidade de operações 

exercidas nos armazéns, esta é uma área com potencial elevado para obtenção de redução de 

custos e aumentos de desempenho. O armazenamento de produtos farmacêuticos é regulado pelo 

INFARMED (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde), que impõe regras relativas 

ao controlo da temperatura, áreas restritas, informação relativa ao número de unidades e respetivas 

localizações dos produtos em armazém, assim como controlos de qualidade rigorosos. 

Assim sendo, o objetivo central do presente trabalho consiste em analisar e melhorar as operações 

dentro do armazém da empresa farmacêutica Recipharm, situado em Queluz, com vista a permitir um 

aumento de atividade da unidade fabril adjacente ao armazém de forma eficiente (custos baixos) e 

eficaz (mantendo o atual nível de serviço). 
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1.2 Metodologia 

A metodologia adotada para o desenvolvimento da dissertação de mestrado envolve um conjunto de 

5 etapas, esquematicamente representadas na figura 1. 

 

 

 

 

Figura 1 - Metodologia a seguir na dissertação de mestrado. 

 

1 – Contextualização 

Neste primeiro passo será apresentado o contexto em que surge o problema, assim como a 

caracterização da indústria farmacêutica. Será ainda apresentada a empresa Recipharm, explicando 

o seu funcionamento e enquadramento no mercado farmacêutico. 

2 – Revisão de Literatura 

Na segunda fase irá ser efetuada a revisão da literatura relevante para o caso de estudo. Este passo 

tem como objetivo ajudar a compreender os conceitos científicos e a metodologia escolhida na 

abordagem do problema. Logística, gestão de armazéns e simulação são alguns dos conceitos a 

serem descritos. Neste capítulo vão ainda ser analisados vários casos relativos à logística e à gestão 

de armazéns, em que foram aplicadas diferentes abordagens, incluindo a simulação. 

3 – Análise do caso em estudo 

O caso de estudo é apresentado, bem como as especificações associadas. Neste passo serão 

descritos e analisados todos os fluxos entre as principais entidades e infraestruturas envolvidas no 

processo de fabrico e armazenamento associados ao(s) produto(s) escolhido(s) para o estudo. 

4 – Recolha e tratamento de dados 

Neste passo procede-se à descrição dos dados necessários ao caso de estudo, bem como à 

explicação da origem e dos métodos usados na sua recolha. Caso os dados recolhidos não sejam 

suficientes para a correta análise do problema, irão ser enumerados todos os dados que foram 

assumidos assim como a sua devida justificação. 

5 – Construção, validação e teste do modelo/metodologia 

No quarto passo deste documento irá ser apresentado o modelo conceptual desenvolvido para a 

simulação do sistema. Pretende-se recriar um sistema que seja o mais fiel possível à realidade para 

isso, vão ser usados os dados recolhidos na fase anterior. Este modelo de simulação irá ser criado 

com o auxílio de um programa de computador apropriado, neste caso concreto, o SIMUL8. Nesta 

fase o modelo será ainda validado e testado, para se verificar se reflete a realidade.  
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6 – Análise e discussão dos resultados obtidos e aplicabilidade ao caso de estudo 

Por fim, neste passo, os resultados obtidos com base no modelo criado serão analisados com o 

intuito de avaliar quais foram as melhores soluções encontradas e qual a sua aplicabilidade em 

relação à Recipharm. Vão ainda ser mencionados alguns ajustes e/ou melhorias que poderiam ser 

feitas ao modelo desenvolvido. 

No presente trabalho só serão desenvolvidas as três primeiras fases, sendo as restantes 

apresentadas no documento da dissertação de mestrado. 

1.3 Objetivos  

O principal objetivo desta dissertação de mestrado é melhorar as operações dentro do armazém em 

estudo. Assim, com base no contexto e na metodologia acima descritos, os principais objetivos da 

presente dissertação são os seguintes: 

 Desenvolvimento de um modelo de simulação; 

 Definir um plano de experiências; 

 Obtenção de resultado 

1.4 Estrutura do documento 

Com o propósito de concretizar os objetivos descritos no ponto anterior, a estrutura do documento 

está dividia da seguinte forma: 

 Capítulo 1: descrição do contexto em que surge o problema em estudo, a metodologia a 

utilizar e os objetivos e estrutura da dissertação de mestrado; 

 Capítulo 2: caracterização da indústria farmacêutica, abordando a sua origem e destacando 

um dos principais problemas do sector; é ainda efetuado o enquadramento Europeu e 

Português na indústria. O capítulo termina com uma breve descrição da empresa em estudo, 

a Recipharm, e a identificação do problema; 

 Capítulo 3: Neste capítulo é apresentada a revisão de literatura referente aos conceitos 

relevantes para a realização deste trabalho, nomeadamente a gestão logística, gestão de 

armazéns e simulação. São ainda descritos alguns estudos científicos inerentes à gestão e 

planeamento de armazéns e posteriormente casos de estudo que recorreram à simulação 

como metodologia; 

 Capítulo 4: Nesta secção é efetuada uma análise mais completa do problema em estudo, 

enunciando as especificações relevantes;  

 Capítulo 5: Por último, são apresentadas as principais conclusões da dissertação de 

mestrado e são ainda identificados aspetos a desenvolver futuramente na dissertação de 

mestrado. 
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2 Indústria Farmacêutica 

2.1 Origem da Indústria Farmacêutica 

De acordo com Maddi (2009) e outros estudos efetuados por diversos historiadores, a origem da 

indústria farmacêutica remonta ao final dos anos 90 do século XIX, na Suíça. Nessa época a indústria 

química, enquanto desenvolvia produtos baseados em corante animal, descobriu as propriedades 

antissépticas
1
 do corante. Esta descoberta conduziu ao aparecimento de muitas empresas 

farmacêuticas, de que são exemplo as empresas Hoffman-La Roche, Bayer e Ciba-Geigy. 

As descobertas científicas da insulina (1921) e da penicilina (1928) revelaram-se de grande 

importância, sendo decisivas para o modo como as empresas farmacêuticas iriam começar a agir. 

Com o sucesso criado pela penicilina e por mais alguns medicamentos/drogas inovadoras, no início 

dos anos 40 do século XX, a área de I&D passou a ser de máxima importância para todas as 

empresas a atuarem na indústria farmacêutica. Com descobertas científicas bem-sucedidas, com o 

início da produção em massa e do uso de marketing, a indústria farmacêutica cresceu 

exponencialmente. Em 1964 a tragédia com a Talidomida
2
, que causou mal formações em recém-

nascidos bem como diversas mortes, veio alterar o procedimento de aprovação dos medicamentos 

antes de serem comercializados. A World Medical Association impôs regulamentações e padrões de 

qualidade mais exigentes, obrigando as empresas a realizar vários testes e ensaios clínicos, de modo 

a avaliar a qualidade e a eficácia de cada produto antes de autorizar a sua comercialização. 

Nos anos 90 do século XX existiram diversas fusões e aquisições entre várias empresas do sector 

farmacêutico, levando a um mercado com empresas de maior dimensão e mais concentrado. 

Novartis, Hoffmann-La Roche, Pfizer, Johnson & Johnson, Bayer Healthcare e GlaxoSmithKline são 

alguns exemplos das empresas com maior relevância na indústria farmacêutica da atualidade. 

 

 

2.2 O Desafio da Expiração das Patentes 

As principais empresas farmacêuticas estão a deparar-se com um problema bastante preocupante, 

que aliado à atual crise económica, resulta num complexo desafio para esta indústria. Este problema 

está relacionado com a presença cada vez mais acentuada de empresas fabricantes de genéricos. 

Isto acontece não só por motivos económicos, mas também pelo facto de as patentes de 

medicamentos populares de grandes marcas farmacêuticas estarem a expirar. Isto significa que as 

empresas de genéricos passam a entrar em competição direta, fabricando e disponibilizando o 

mesmo medicamento a preços muito mais competitivos. De acordo com a FDA (Food and Drug 

Administration) (2014), em média, um medicamento genérico custa ao público menos 80% a 85% do 

que o respetivo medicamento de marca. 

                                                      

1
 Propriedades que degradam ou inibem a proliferação de microrganismos. Reduzem o risco de 

infeção por ação de bactérias ou germes. 

2
 Substância usualmente utilizada como medicamento sedativo. 
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O sistema de patentes serve de proteção, concedendo um monopólio legal com o propósito de 

compensar financeiramente a empresa pelos elevados custos de operação e desenvolvimento de 

cada medicamento novo ou princípio ativo. Normalmente estas patentes são concedidas por longos 

períodos de tempo (cerca de 20 anos), de forma a recompensar os anos investidos a desenvolver, 

testar e comercializar os medicamentos novos (Bioassociate Consulting & Management 2012). No 

passado, a patente assegurava às multinacionais pouca ou nenhuma competição nos medicamentos 

mais populares e isto permitia-lhes manter um preço elevado de venda com elevadas margens de 

lucro. 

As grandes multinacionais farmacêuticas estão a tomar várias medidas para evitarem uma diminuição 

muito acentuada das suas receitas. Entretanto, algumas farmacêuticas têm aumentado os preços de 

certos medicamentos em que as patentes estão quase a expirar, para maximizarem os lucros com 

esses produtos. Fusões e aquisições têm sido mais uma alternativa encontrada para fazer face a esta 

crise. Algumas multinacionais estão a negociar com empresas fabricantes de genéricos, vendendo-

lhes uma licença que lhes permita vender “genéricos autorizados” idênticos aos medicamentos de 

marca, em que as patentes já expiraram ou estão quase a expirar. Em alguns casos, grandes 

empresas criam a sua própria empresa de genéricos, de que é exemplo a Novartis ao fundar a 

Sandoz. Outra abordagem com o objetivo de preservar a rentabilidade futura da indústria 

farmacêutica é uma restruturação a nível organizacional. De acordo com Jack DeRuiter (2012), é 

estimado que se percam cerca de 50.000 postos de trabalho no sector farmacêutico durante a 

próxima década. Esta restruturação irá passar também pela deslocalização da manufatura, 

subcontratando empresas em países com mão-de-obra mais barata, de modo a reduzir os custos de 

produção.  

Resulta pois que, uma das alternativas mais viáveis para que as empresas farmacêuticas façam face 

a este problema com sucesso passa pela redução de custos ao longo da cadeia de abastecimento. 

 

 

2.3 A Indústria Farmacêutica na Europa  

A indústria farmacêutica é uma das indústrias tecnologicamente mais avançadas no mundo. Devido 

aos sucessivos e determinantes avanços na tecnologia e à grande aposta em investigação, a 

indústria farmacêutica conseguiu desenvolver inúmeros medicamentos que aumentaram a saúde e a 

qualidade de vida dos cidadãos ao longo dos anos. 

Como é de conhecimento geral, a crise mundial afetou a economia e consequentemente os diversos 

setores de atividade, incluindo a indústria farmacêutica. Na Europa este sector desempenha um papel 

vital na restauração do crescimento económico, embora seja um grande desafio prosperar neste 

sector, com todas as medidas de austeridade fiscal em muitos países da Europa desde 2010. Como 

se pode ver na tabela 1, e tendo o PIB (Produto Interno Bruto) como indicador, verifica-se uma 

quebra geral no crescimento global dos países da Europa nos últimos anos. Contudo, é possível 

verificar que se perspetiva uma recuperação da economia para o ano 2015. 
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Tabela 1 - Taxa de crescimento real do PIB (%) em volume (Adaptado de Apifarma (2014)). 
 

 

 

 

 

De acordo com a EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), em 

2013 foi investido um valor estimado de 30.630 milhões de euros em I&D. Este investimento traduz-

se em 690.000 empregos diretos, e entre três e quatro vezes mais empregos indiretos. Podemos 

verificar o impacto que a indústria farmacêutica apresenta na economia, analisando os montantes 

financeiros que movimenta, através da tabela 2. É percetível a redução bastante significativa que 

existiu em Portugal ao longo dos últimos anos. 

Tabela 2 - Mercado farmacêutico total (em milhões de euros) (Adaptado de Apifarma (2014)). 

 

 

 

 

Apesar destes indicadores menos positivos, existiu um grande esforço por parte das principais 

farmacêuticas em Portugal para continuarem a investir no sector, e isso é visível com os dados 

apresentados na tabela 3. 

Tabela 3 - Investimento em I&D (milhões de euros) (Adaptado de Apifarma (2014)). 

 

 

 

 

 

2.4 A Indústria Farmacêutica em Portugal  

Antes de existirem as farmácias como as conhecemos hoje em dia, as entidades profissionais 

especializadas na preparação e comércio de medicamentos eram os boticários, que só começaram a 

surgir em Portugal por volta do século XIII. Com o passar dos tempos este sector foi evoluindo, 

deixando várias marcas importantes na história de Portugal. Em 1338 foi criada a profissão de 

farmacêutico. No tempo dos descobrimentos (século XVI) houve um grande contributo para o 

conhecimento da matéria médica, especialmente no Oriente (Índia e China). O desenvolvimento da 

investigação científica possibilitou uma oferta cada vez mais alargada de medicamentos. A evolução 

da tecnologia permitiu melhorias quer nos equipamentos quer nas técnicas usadas na produção de 

medicamentos. Em 1835 foi criada a Sociedade Farmacêutica, a atual Ordem dos Farmacêuticos. O 

propósito desta sociedade não foi unicamente focado numa intensa atividade científica e laboratorial 

com vista a desenvolver trabalhos e estudos, mas também em influenciar as reformas e a produção 

legislativa de relevância para a indústria.  



 

 7 

 

Em Portugal, a origem da indústria farmacêutica data do final do século XIX, com a criação da 

Companhia Portuguesa de Higiene em 1891. A Companhia que iniciou a produção de comprimidos 

em 1893, veio introduzir novas técnicas na produção de medicamentos tais como o fabrico de 

grânulos dosimétricos
3
 (Sousa Dias 2008). 

Atualmente a indústria farmacêutica em Portugal atravessa momentos menos bons, assim como 

todos os sectores económicos, que lutam para prosperar neste momento de crise económica. Isto é 

bem visível na tabela 2 já analisada. Por outro lado, este é um sector estratégico para a economia 

portuguesa, que gera emprego qualificado e consegue atrair investimento estrangeiro. 

A intervenção da Troika em Portugal (2011-2014) e os consequentes cortes orçamentais afetaram o 

desenvolvimento da economia portuguesa. António Portela, CEO da Bial, refere mesmo “numa 

quebra de 550 milhões de euros (na economia) nos últimos três anos relativos à execução do 

memorando da Troika. Juntamente com a despesa pública com medicamentos essa quebra ascende 

a 580 milhões de euros, que representa 35% do mercado existente em 2010.” (Carvalho & Marcelino 

2014). Podemos verificar na figura 2 esses sucessivos cortes orçamentais do Estado Português na 

saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Despesa pública em saúde na despesa do estado (%) (Apifarma 2014). 
 

 

Todas estas medidas de austeridade condicionaram o crescimento da indústria farmacêutica nos 

últimos anos. Isto está diretamente relacionado com o decréscimo na produção de produtos 

farmacêuticos, como demonstrado na figura 3.  

 

 

 

  

                                                      

3
 Sistema farmacêutico de preparar os medicamentos em grânulos que encerram todos por igual a 

mesma quantidade do princípio ativo de cada substância medicamentosa. 
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Figura 3 - Produção em milhões de euros de produtos farmacêuticos em Portugal e respetiva variação (Apifarma 
2014). 

Numa fase em que a saúde financeira das multinacionais farmacêuticas se encontra mais debilitada, 

qualquer redução de custos, de forma a maximizar os lucros, é visto como uma ação relevante.  

 

2.5 Recipharm 

A empresa Recipharm, estabelecida em 1995 na Suécia, é atualmente uma das líderes de Contract 

Development and Manufacturing Organisation (CMDO) da Europa. A Recipharm serve a indústria 

farmacêutica oferecendo os seus serviços relacionados com o desenvolvimento, manufatura e ciclo 

de vida de produtos farmacêuticos. Esta empresa opera em duas áreas de negócio. Serviços de 

manufatura, que envolvem contratos de fabrico de produtos farmacêuticos de grande volume, e 

serviços de desenvolvimento, que abrangem a investigação e o desenvolvimento de produtos 

próprios ou de clientes. Este tipo de serviços são procurados não só por grandes empresas 

farmacêuticas que pretendem subcontratar parte da sua produção, assim como por empresas mais 

pequenas que procuram apoio no desenvolvimento e comercialização de novos produtos 

farmacêuticos.  

A Recipharm fornece mais de 200 produtos farmacêuticos para mais de 100 clientes diferentes, e em 

2013 apresentou receitas no valor aproximado de 227 milhões de euros. Atualmente a Recipharm 

detém 14 fábricas e dois centros de desenvolvimento e investigação presentes em sete países da 

Europa, empregando mais de 2200 trabalhadores. 

Nos últimos anos a Recipharm cresceu de forma significativa. Para continuar com a sua estratégia de 

crescimento, em Abril de 2014, foi incluída na bolsa de valores Sueca (Stockholm Stock Exchange). 

Ainda em 2014, três importantes aquisições foram efetuadas, sendo uma delas a antiga farmacêutica 

portuguesa Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica S.A.. Com esta aquisição a 

Recipharm detém assim duas instalações em Portugal, localizadas em Queluz e Odivelas. O presente 

trabalho foca a sua análise no armazém da instalação de Queluz, que é apresentado na figura 4.  
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Figura 4 - Instalação Recipharm em Queluz. 
 

 

Esta instalação tem uma área total de 28.000 m
2
, sendo que 7.000 m

2
 são ocupados pela fábrica e 

5.500 m
2
 pelo armazém que serve de apoio à fábrica para armazenar matérias-primas (MP), produtos 

semiacabados e acabados e desempenha também a função de centro de distribuição. As operações 

de manufatura, controlo de qualidade (CQ) e embalamento são efetuados pela fábrica. Os fluxos de 

materiais entre a fábrica e o armazém estão representados na figura 5.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Fluxos entre a fábrica e o armazém. 

 

Com o aumento da procura relativamente aos produtos fabricados nesta instalação e devido às 

imposições físicas do armazém, impossibilitando qualquer tipo de aumento da sua área atual, surge a 

necessidade de reformular as suas operações de forma a obter uma utilização mais racional do 

espaço em armazém, mantendo o nível de serviço elevado.  
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3 Revisão de Literatura 

3.1 Introdução 

Como referido anteriormente, o objetivo deste trabalho é a análise e melhoria das operações dentro 

do armazém da Recipharm situado em Queluz. Assim sendo, neste capítulo pretende-se apresentar 

vários conceitos e definições relevantes para a análise correta do problema. Vão ser abordados os 

conceitos de gestão logística, gestão de armazéns e simulação. Por fim, é elaborada uma breve 

conclusão a respeito da revisão de literatura efetuada no decorrer do capítulo. 

 

3.2 Gestão Logística 

Ao longo dos tempos, a logística tem registado algumas mudanças provenientes de variadas áreas 

que serviram de incentivo à sua evolução. A área militar foi a que mais intensamente marcou, e tem 

marcado, o desenvolvimento logístico. Isto é corroborado por vários estudos de diversos autores. 

Antes de 1950 a logística era mais conectada a termos militares (Ballou 2006). Essa logística era 

direcionada a 5 grandes componentes: abastecimento, transporte, manutenção, evacuação e 

hospitalização de feridos e serviços complementares (Carvalho et al. 2010). Estas componentes eram 

críticas para o bom funcionamento de toda a operação militar. A habilidade de mover pessoas, 

máquinas, armas e suplementos é de uma importância extrema e pode determinar o vencedor ou o 

vencido (La Londe 1994). Até então, no mundo empresarial, o conceito de logística tinha a 

designação de gestão de distribuição física. Esta primeira abordagem focava-se unicamente nos 

fluxos à saída (outbound) dos produtos acabados. 

A mudança mais significativa na área da logística tanto a nível de mentalidade como em termos 

práticos, no início do período pós-guerra, foi a introdução do conceito “perspetiva de sistema” 

(Smykay & La Londe 1967). Este novo conceito permitiu a ascensão de uma nova abordagem, a 

logística empresarial, que já compreendia todos os processos de fluxos de materiais desde as 

matérias-primas até aos produtos acabados. Smykay e La Londe (1967) afirmam que “sob o conceito 

de sistema, a atenção está centrada sobre a ação total de uma função e não nos seus componentes 

individuais”. Mais autores partilham esta ideia de uma definição de logística mais alargada, na qual 

incluíam não só o movimento de produtos à saída (outbound) mas também à entrada (inbound) 

(Heskett 1964). 

La Londe (1994) afirma ainda que a revolução industrial também representou um papel importante na 

evolução da logística. Com o início da produção e do consumo em massa veio a respetiva 

necessidade de fazer chegar os bens ao cliente, começando assim a distribuição em massa nos 

países mais industrializados do mundo. Esta situação ajudou ao desenvolvimento das empresas 

transportadoras, criando a ligação entre a produção e o ponto de consumo. Ficava cada vez mais 

percetível que a tarefa de um vendedor não era única e exclusivamente a de produzir e vender o 

produto, mas também a de fazê-lo chegar ao comprador. A aposta no desenvolvimento logístico foi 
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cada vez maior, tornando-se numa vantagem competitiva, pois as empresas empenhavam-se em 

entregar o produto certo, ao lugar certo, na hora certa (Stevenson 1999).  

A definição de logística foi evoluindo e tem sofrido alterações consoante se vai tornando num fator 

competitivo no contexto empresarial (Bowersox et al. 2012). Atualmente a maior organização de 

profissionais académicos da área, o Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), 

define gestão logística como a parte da gestão de cadeias de abastecimento que planeia, implementa 

e controla a eficiência e eficácia dos fluxos diretos e inversos, o armazenamento de bens, serviços e 

informação relacionada entre o ponto de origem e o ponto de consumo de forma a ir ao encontro das 

necessidades dos clientes (Vitasek 2013). Estas evoluções ocorreram não só ao nível da definição de 

logística mas também em relação ao número de atividades que engloba. O número de atividades 

relacionadas com bens, serviços e informação aumentou significativamente (Lummus et al. 2001). O 

CSCMP define atividades logísticas como incluindo a gestão inbound e outbound em termos de 

transporte, gestão de frotas, gestão de armazéns, gestão de materiais e o seu manuseamento, 

gestão da resposta a encomendas, desenho da rede logística, gestão de inventário, planeamento da 

oferta e da procura e gestão dos prestadores de serviços logísticos. Dependendo da dimensão da 

empresa em questão, as atividades de compras (sourcing e procurement), o planeamento do 

calendário de produção, a embalagem, a montagem e o serviço ao cliente podem ser englobadas nas 

atividades logísticas (Vitasek 2013). 

Apesar de surgirem muitas vezes associados, os conceitos de logística e cadeias de abastecimento 

são distintos. Diversos autores explicam essas diferenças. Segundo Frazelle (2002), a cadeia de 

abastecimento consiste no conjunto de instalações, veículos e sistemas de informação que se 

distribuem entre o fornecedor e o cliente, enquanto a logística engloba o que acontece dentro da 

cadeia. Outro autor apresenta uma abordagem semelhante, e refere que a GCA é vista como sendo a 

componente que gere o fluxo de produtos de várias empresas; por sua vez a logística refere-se 

somente à gestão das atividades de fluxo de produtos dentro da empresa (Ballou 2006). Ambos têm 

ideias similares e consideram a logística um subconjunto da GCA. Através da figura 6 conseguimos 

verificar a abrangência de cada uma das áreas referidas bem como os fluxos que existem entre elas. 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 

Figura 6 - Fluxos logísticos dentro da cadeia de abastecimento (Adaptado de Rushton et al. (2010)). 
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3.3 Gestão de Armazéns 

A gestão de armazéns foi durante muitos anos vista única e exclusivamente como um custo e não 

como um valor acrescentado para a empresa. A mudança da produção para o Oriente, o crescimento 

do e-commerce e o aumento da procura por parte dos consumidores originou uma mudança nas 

operações de armazém. A gestão de armazéns passou a ser uma componente de relevo dentro das 

empresas (Richards 2011). A gestão dos trade-offs dentro do armazém é uma das tarefas mais 

importantes para um gestor de armazéns (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Trade-offs da gestão de armazéns (Adaptado de Richards (2011)). 
 

O funcionamento correto de um armazém é conseguido quando o cliente fica totalmente satisfeito 

com a sua encomenda em relação ao tempo de entrega (nível de serviço), assim como relativamente 

ao preço a pagar. Para isso ser possível todos os processos logísticos e de armazém têm que ser 

efetuados no menor tempo possível, minimizando os custos associados e com a utilização eficiente 

dos recursos disponíveis, que estão sempre sujeitos a condições de incerteza (Karásek 2013). 

Recursos, como espaço, mão-de-obra e equipamentos, devem ser alocados entre as diferentes 

funções do armazém. Cada função deve ser cuidadosamente implementada, operada e coordenada 

de modo a alcançar os requisitos do sistema em termos de capacidade, rendimento e serviço, tendo 

em consideração a minimização dos recursos utilizados (Gu et al. 2007). 

 

3.3.1 Diferentes tipos de armazéns 

Tradicionalmente o armazém permitia a armazenagem de produtos, referidos como inventário, 

durante todas as fases do processo logístico. Dois tipos de inventário podem ser colocados no 

armazém: fornecimento físico (matérias-primas, componentes, partes) e distribuição física (produtos 

acabados). Existe ainda inventário de produtos semiacabados e materiais para descartar ou reciclar, 

contudo para a maior parte das empresas isso representa uma pequena porção relativamente ao 

inventário total (Grant et al. 2006). 

O armazém pode ser utilizado para diversas funções (Grant et al. 2006): 

 Apoio à produção: Os armazéns desempenham uma função vital no apoio à produção, pois 

consolidam as diferentes matérias-primas, componentes e partes vindas dos vários 

fornecedores, sendo depois transferidos para a fábrica quando necessários (figura 8). 
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Figura 8 - Estrutura de um armazém de apoio à produção (Adaptado de Grant et al. (2006)). 

 

 

 Mix de produtos: Este tipo de armazém é utilizado quando existem várias fábricas 

envolvidas, em que cada fábrica produz um dos vários produtos que a empresa tem para 

oferecer. Como é possível verificar pela figura 9, as fábricas enviam os produtos para um 

armazém central, onde é efetuada a agregação de vários produtos para várias encomendas. 

O objetivo é agregar o melhor possível a mercadoria através de camiões cheios de carga 

(Truck Load (TL)) que chegam ao armazém, otimizando o inbound. Posteriormente as 

encomendas que saem deste armazém podem ser realizadas por camiões que não estejam 

cheios (Less Than Truckload (LTL)). 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Estrutura de um armazém de mix de produtos (Adaptado de Grant et al. (2006)). 

 

 

 Consolidação: Através da figura 10 podemos verificar que os produtos são enviados de 

várias fábricas para uma instalação central, onde são consolidados para uma encomenda 

específica de um cliente. Neste caso, a preocupação recai sobre a otimização do outbound, 

ou seja, agregar ao máximo as encomendas que saem deste armazém (camiões cheios de 

carga). 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Estrutura de um armazém de consolidação (Adaptado de Grant et al. (2006)). 
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 Breakbulk: Este tipo de instalações, ilustrado na figura 11, recebem grandes quantidades de 

mercadoria provenientes das fábricas. Várias encomendas são combinadas numa só e é feito 

o envio das fábricas para estes armazéns. Quando as mercadorias chegam ao armazém, é 

feita a divisão em quantidades mais pequenas para serem enviadas para vários clientes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Estrutura de um armazém breakbulk (Adaptado de Grant et al. (2006)). 
 

 

A definição da localização dos produtos armazenados é uma decisão importante na gestão das 

operações de um armazém. Normalmente os produtos armazenados chegam em grandes volumes 

(bulk) mas são retirados em pequenas quantidades. Os métodos de atribuição da localização dos 

produtos armazenados usam tipicamente informação relacionada com a correlação entre a 

quantidade e frequência das encomendas (Chou et al. 2012). Geralmente as políticas de atribuição 

de armazenamento são divididas em três categorias: armazenamento aleatório, dedicado ou baseado 

em classes (Chan & Chan 2011). No armazenamento aleatório, todas as localizações desocupadas 

têm a mesma probabilidade de receber um produto. Esta política é mais indicada quando o 

armazenamento se encontra bem informatizado. Na política de armazenamento dedicado, cada tipo 

de produto tem uma localização fixa pré-definida. A reposição destes produtos é sempre efetuada na 

mesma localização. A aplicação desta política requer bastante espaço e consequentemente baixa 

taxa de ocupação. Isto acontece porque mesmo que um determinado tipo de produto esteja 

esgotado, o espaço de armazenamento que lhe é reservado não pode ser ocupado por mais nenhum 

produto. Contudo, a maior vantagem que advém do armazenamento dedicado é o facto de os 

trabalhadores aprenderem mais rapidamente a localização dos vários produtos, aumentando a 

eficiência do picking. Por último, o método de atribuição da localização dos produtos armazenados 

baseado em classes divide o espaço disponível para o armazenamento num determinado número de 

áreas. A cada produto é atribuída uma das áreas de acordo com o seu tipo ou frequência de procura. 

Dentro de cada área é aplicada uma política de armazenamento aleatório. Quando esta política está 

dividida em três classes diferentes é frequente ter a designação de armazenamento ABC. Isto reflete 

uma prática comum em que os produtos são ordenados consoante o número de movimentações a 

que são sujeitos (produtos com mais movimentações são de classe A, etc.). A maior vantagem que 

esta política apresenta é o aumento na eficiência das operações de armazenamento e recolha dos 

produtos, uma vez que os produtos que têm mais movimentações dentro do armazém encontram-se 

mais perto da áreas de receção e expedição. A aplicação deste método beneficia também da elevada 

taxa de ocupação e da flexibilidade que a política de armazenamento aleatório também oferece 

(Roodbergen & Vis 2009). 
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3.3.2 Atividades no armazém 

Apesar de existirem várias designações diferentes para as operações desempenhadas dentro de um 

armazém, existe um conjunto de atividades fundamentais que são comuns a todos. Frazelle agrega 

essas tarefas da seguinte forma (Frazelle 2002): 

 Receção: É o conjunto de atividades que envolvem a receção da mercadoria ao armazém. 

Outra atividade auxiliar que pode fazer parte desta tarefa é a inspeção relativamente à 

qualidade e à qualidade da mercadoria recebida. 

 Putaway (arrumar): É a função de armazenar a mercadoria. Inclui as ações da sua 

movimentação, a verificação da localização, e a colocação no local desejado. 

 Armazenagem: É a estrutura física para armazenar a mercadoria. O método de armazenagem 

depende do tipo de produto, bem como as características de como é movimentado. 

 Picking (colheita): É o processo de retirar os produtos das suas localizações de 

armazenamento de modo a cumprir as encomendas do cliente. É das operações mais 

trabalhosas e demoradas num armazém (Grosse & Glock 2015). Esta atividade é responsável 

por mais de 50% dos custos de operação de um armazém (Tompkins et al. 2010). 

 Embalamento e colocação de preço: Neste processo é efetuado o embalamento da 

mercadoria e a colocação do preço. 

 Seleção ou/e Acumulação: Aqui é elaborada a encomenda, esta pode ser de um ou vários 

produtos. 

 Expedição: Aqui é efetuada uma última verificação da encomenda, é colocada de forma 

apropriada para ser enviada e é pesada para estabelecer os custos de transporte. É ainda 

preparada toda a documentação relativa à encomenda. Por último o camião é carregado, 

sendo que esta tarefa normalmente é da responsabilidade do transportador (carrier).  

Em algumas situações a mercadoria passa pelo armazém sem ser armazenada. Isto é referido como 

cross-docking, que é uma atividade onde a mercadoria rececionada é diretamente selecionada para 

os camiões do carrier (Stephan & Boysen 2011). 

 

3.3.3 Estudos publicados 

A revisão de literatura inerente a esta área é bastante vasta. Inúmeros estudos foram publicados para 

analisar vários casos/problemas relacionados com a gestão e planeamento de armazéns, relativos às 

quatro principais atividades dentro de um armazém, receção, armazenamento, order picking e 

expedição. A avaliação do desempenho é importante tanto para o projeto (design) como para as 

operações de um armazém (Gu et al. 2010). Esta secção apresenta alguns casos de estudo que 

foram analisados recentemente por diversos autores relativamente a esta área.  

Existem vários estudos relativos à configuração de corredores e prateleiras de um armazém. Macro & 

Salmi (2002) recorrendo à simulação e a algoritmos genéticos, efetuaram um estudo para determinar 

a profundidade para vários sistemas diferentes de prateleiras. Öztürkoğlu et al. (2012) introduziram 

três novos projetos ótimos com um, dois e três corredores transversais diagonais. Apresentaram 
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ainda um modelo de otimização para os projetos e elaboraram um modelo discreto para analisar as 

suas implicações práticas. Mowrey & Parikh (2014), através de um modelo de otimização cost-based 

(otimização com base no custo), identificaram os parâmetros do sistema nos quais a configuração 

mista (em relação à largura) dos corredores é ótima. Este modelo representa uma ferramenta útil 

para o decisor projetar as áreas de picking. Cardona et al. (2015) desenvolveram um modelo de 

otimização utilizando um algoritmo genético, como o objetivo de obterem um projeto detalhado de um 

layout do tipo fishbone (espinha-de-peixe) para o armazém. 

Modelos analíticos de desempenho e tempos de distância percorridos de sistemas de 

armazenamento representam uma contribuição bastante acentuada na investigação científica. 

Cakmak et al. (2012) estudaram analiticamente um armazém com o objetivo de minimizar a distância 

total percorrida pelo picker em armazéns do tipo flow e do tipo U. Com o auxílio da análise de pareto, 

apresentaram vários layouts interiores diferentes para ambos os tipos de armazéns. Shqair et al. 

(2014) apresentam um estudo onde avaliam os diferentes parâmetros que afetam a distância 

percorrida dentro de um armazém. Foram analisados 324 projetos de armazéns diferentes, o auxílio 

da modelação baseada em agentes (agente-based) permitiu construir um modelo computacional que 

simulasse todos os casos.  

Vários estudos focam a sua investigação no tempo esperado em operações de sistemas de 

armazenamento/recolha automática (Automated Stoage/Retrieval System (AS/RS)). É bastante 

comum adotar abordagens estáticas ou simulação computacional de forma a estimar o seu 

desempenho (Hur et al. 2004). Chun Park et al. (2003) desenvolveram um modelo de filas assumindo 

várias distribuições para o tempo percorrido em armazéns de armazenamento dedicado, que permite 

avaliar vários fatores de desempenho para o armazenamento e recolha automáticos. O modelo 

desenvolvido possibilita ainda a avaliação do desempenho de um armazém dedicado, bem como 

encontrar as fronteiras ótimas para as classes de mercadorias. Ashayeri et al. (2002) elaboraram um 

modelo geométrico analítico que permite calcular o tempo de ciclo (cycle time) esperado para uma 

máquina de armazenamento e recolha num armazém com a política de armazenamento baseada em 

classes. Este modelo pode ser utilizado pelo decisor como uma ferramenta para avaliar rapidamente 

configurações de layout alternativas através do cycle time esperado das operações de 

armazenamento e recolha.  

Sistemas de gestão de armazéns (warehouse management systems – (WMSs)) é uma área sobre a 

qual existe muita investigação científica. Estes sistemas foram desenvolvidos para ajudar a 

monitorizar as operações e movimentações dentro de um armazém com o objetivo de aumentar a sua 

eficácia e eficiência. A identificação via rádio frequência (RFID) é vista como uma tecnologia sem fios 

emergente, e que permite a recolha automática de informação sobre a movimentação de mercadorias 

e equipamentos. A sua aplicação tem vindo a aumentar na indústria, particularmente na logística e na 

GCA. Chow et al. (2006), através da informação recolhida pelo RFID, programaram um modelo que 

otimizava as rotas das empilhadoras do armazém em estudo. Poon et al. (2009) elaboraram um 

estudo onde aplicaram a tecnologia RFID para melhorarem a visibilidade e a produtividade das 

operações num armazém. Posteriormente, Poon et al. (2011) abordaram um problema de 
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reabastecimento de produtos num armazém utilizando algoritmos genéticos. Mais recentemente, 

Ballestín et al. (2013) desenvolveram um modelo representativo das características do armazém 

como a sua estrutura, percursos/rotas e as sequências das operações. Posteriormente recorreram à 

simulação e analisaram vários cenários realistas gerados aleatoriamente de forma a compararem o 

seu desempenho.  

A investigação inerente às operações realizadas dentro de um armazém é bastante vasta. Queirolo et 

al. (2002) elaboraram um algoritmo genético heurístico, assim como um modelo representativo do 

sistema recorrendo à simulação determinística, com o objetivo de minimizar as distâncias percorridas 

em armazém. Pan & Wu (2009) elaboraram um modelo analítico para um sistema de pick-and-pass 

(sistema que consiste num conjunto de pickers a trabalhar por zonas pré-definidas, em que a 

mercadoria a ser armazenada ou recolhida vai passando de uns para os outros) e utilizaram ainda as 

cadeias de Markov para determinarem a distância percorrida expectável do conjunto de pickers. Os 

autores desenvolveram um modelo de simulação do sistema pick-and-pass, onde efetuaram várias 

experiências com o objetivo de testar a precisão do modelo analítico. Por fim, foram propostas três 

configurações diferentes para as zonas de picking no sistema de pick-and-pass em estudo. Mais 

recentemente, o mesmo autor abordou um problema idêntico mas criou um modelo de simulação que 

lhe permitiu implementar o algoritmo heurístico que propôs assim como comparar o desempenho dos 

diferentes métodos de alocação de produto estudados (Pan et al. 2015). Schmidt et al. (2012) 

analisaram vários métodos matemáticos para calcular o stock de segurança. Com o auxílio da 

simulação estudaram o desempenho dos diversos métodos e analisaram os seus níveis de serviço e 

stock de segurança com o objetivo de obter uma visão global sobre a aplicabilidade dos métodos 

matemáticos estudados. Pan et al. (2012), recorrendo ao método de aproximação, calcularam o 

tempo médio de espera para analisarem a rede de filas dentro de um armazém considerando vários 

pickers e o seu cruzamento. Estes autores desenvolveram também um modelo de simulação que 

permite comparar o tempo médio de viagem para diferentes políticas de alocação de produto, 

escolhendo no fim a política que mais aumenta a eficiência do order picking. Guerriero et al. (2013) 

criaram um modelo linear para representar matematicamente um problema de alocação de produtos 

de diferentes classes. Os autores utilizaram ainda a metodologia de procura local iterativa (Iterated 

Local Search) baseada numa heurística, de forma a resolver cenários de larga escala. O objetivo 

deste estudo é reduzir os tempos de entrega, o inventário e os custos logísticos totais, mantendo o 

nível de serviço elevado. 

Em suma, o armazém é uma componente essencial para ligar a produção à distribuição, e onde a 

maior parte das operações nele realizadas têm elevados custos associados (Ballestín et al. 2013). 

Isto explica o número elevado de estudos científicos que existem relativamente à gestão e ao 

planeamento de armazéns, com o objetivo de minimizarem os custos e maximizarem a eficiência das 

suas operações. Podemos também concluir que o recurso a técnicas de simulação para analisar o 

desempenho das operações de diferentes cenários está bastante presente nos estudos 

mencionados. Visto que o propósito deste trabalho é analisar vários cenários relativos a operações 

dentro de um armazém, a simulação é vista como a metodologia mais correta a ser adotada. 
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3.4 Simulação 

Face às adversidades que as empresas enfrentam na atualidade, qualquer melhoria implementada 

nas operações da empresa pode representar uma vantagem competitiva e consequentemente um 

aumento nas margens de lucro (Mata 2011). A simulação é vista como uma técnica que permite aos 

gestores analisarem os sistemas com o objetivo de identificarem oportunidades de melhoria ou 

limitações que possam fazer a diferença no seu desempenho global. Estas técnicas auxiliam o 

processo de análise, tornando a tomada de decisão mais eficaz e eficiente (Banks et al. 2014). 

A Simulação agrega uma ampla coleção de métodos e aplicações que imitam o comportamento de 

sistemas reais, recorrendo para tal a computadores com o software apropriado (Kelton et al. 2010). 

O recurso à simulação permite de forma rápida e económica construir um sistema virtual e 

experimentar digitalmente diferentes cenários antes de estes serem implementados. O aumento da 

capacidade de processamento dos computadores permitiu a simulação de problemas mais 

complexos e de maior dimensão, o que originou um aumento da utilização destas técnicas. Este 

avanço tecnológico e o desenvolvimento de aplicações de software fez com que a simulação 

deixasse de ser uma ferramenta unicamente destinada a projetar e desenhar, para ser utilizada como 

uma ferramenta de apoio à decisão (Seleim et al. 2012). 

 

3.4.1 Vantagens e desvantagens da simulação  

Uma vez desenvolvido e validado, o modelo de simulação pode ser usado para analisar várias 

soluções possíveis considerando a aleatoriedade da realidade. Potenciais mudanças ao sistema 

podem ser simuladas primeiro, de forma a prever o impacto no seu desempenho, isto pode também 

auxiliar o estudo de um sistema na sua fase conceptual, antes de ser construído. Dado um conjunto 

de inputs e características, o modelo é executado e o comportamento simulado é observado. As 

melhores soluções encontradas, quer na análise de um sistema já existente quer no planeamento de 

um novo sistema, são depois recomendadas a serem implementadas (Banks et al. 2014). 

Vários autores (Chung 2003; Shah et al. 2007; Banks et al. 2014) sugerem as seguintes vantagens 

associadas à simulação:  

 Possibilita a análise de procedimentos operacionais e organizacionais, informações sobre 

fluxos e definição de novas políticas, sem interromper o normal funcionamento das operações 

correntes do sistema real; 

 Permite uma experiência controlada. O modelo de simulação desenvolvido pode ser 

executado várias vezes, fazendo variar os parâmetros de entrada para testar o 

comportamento do sistema face a diferentes condições e situações; 

 Permite identificar os bottlenecks (pontos de estrangulamento) existentes nos fluxos das 

operações; 

 Possibilita o estudo de configurações alternativas do sistema em estudo, sem custos de 

implementação; 
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 Permite introduzir na análise fenómenos aleatórios; 

 Consegue manipular o fator tempo. Esta característica pode revelar-se muito útil pois permite 

simular em poucos minutos uma situação real que decorre ao longo de vários meses ou anos; 

 Permite realizar análises de sensibilidade, identificando as variáveis que mais afetam o 

desempenho global do sistema; 

e as seguintes desvantagens/limitações: 

 O desenvolvimento de um modelo de simulação requer treino especializado. Quanto melhor 

for o modelo desenvolvido mais utilidade este vai ter. Os conhecimentos e capacidades do 

técnico responsável pela modelação são fundamentais; 

 Mesmo que o modelo de simulação tenha sido muito bem desenvolvido, caso os inputs 

utilizados para executar o sistema não sejam rigorosos, o resultado esperado também não 

será preciso. A recolha de dados é considerada a componente mais difícil de executar no 

processo de simulação; 

 Os resultados que são obtidos podem ser de difícil interpretação; 

 O desenvolvimento do modelo de simulação e a consequente análise, que depende da 

complexidade do sistema em questão, podem ser processos demorados e dispendiosos; 

 O desenvolvimento de um modelo de simulação, só por si, não resolve o problema, apenas 

proporciona ao gestor do projeto potenciais soluções para o resolver. Ao gestor cabe a 

responsabilidade de decidir se implementa ou não as mudanças propostas. Por esta razão, é 

importante que o técnico responsável pela modelação do sistema envolva o gestor no seu 

desenvolvimento. 

 

3.4.2 Abordagens no estudo de sistemas 

O comportamento de um sistema real, à medida que evolui com o tempo, consegue ser analisado 

com auxílio de um modelo de simulação. Este modelo é desenvolvido com o recurso a suposições 

relativas às operações que integram o sistema em estudo. 

Um sistema é definido como sendo a coleção de entidades (por exemplo, pessoas ou máquinas) que 

agem e interagem em conjunto de forma a realizarem uma determinada tarefa (Law 2007). 

Através da figura 12, é possível identificar vários procedimentos para o estudo de sistemas. O 

primeiro nível de diferenciação é relativo à opção de intervir diretamente no sistema ou desenvolver 

um modelo que replique o seu comportamento. Optar por fazer uma intervenção direta no sistema 

pode ser bastante dispendioso, pois pode obrigar a paragens ou a alterações de rotinas. Este aspeto 

poderá ainda ser agravado caso o resultado não seja benéfico. Além disso, esta abordagem pode 

não ser possível caso o sistema em estudo ainda não exista, o que reforça a necessidade do estudo 

das diversas configurações alternativas de forma a selecionar implementar a melhor solução. Para 

evitar estas situações, podem ser desenvolvidos modelos representativos do sistema de natureza 

física ou matemática. Os protótipos ou modelos físicos à escala servem de exemplo de modelação 
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física de sistemas. Contudo, caso a sua aplicação não seja possível, deve ser desenvolvido um 

modelo matemático, que representa o sistema em termos lógicos e quantitativos que quando 

manipulados permitem ver como o modelo, e consequentemente o sistema, reage. Caso o modelo 

seja simples, uma análise analítica será suficiente para alcançar uma solução. No entanto, a maior 

parte dos sistemas a estudar apresentam uma grande complexidade, o que por consequência se 

traduz num modelo matemático válido igualmente complexo, sendo necessário o uso de 

computadores para a sua resolução. Nestes casos o recurso à simulação é o mais adequado (Law 

2007). Cigolini et al. (2014) reforça ainda esta ideia afirmando que quando existe um conjunto de 

variáveis independentes, que são expectáveis de terem impacto num conjunto de variáveis 

dependentes, a simulação aparece como a ferramenta mais eficiente para delinear as relações 

quando o ambiente é dominado pela variabilidade. A variabilidade dentro da cadeia de abastecimento 

é representada pela dinâmica do tempo e pela incerteza. Neste contexto, os modelos baseados em 

algoritmos de programação linear estão provados serem insuficientes. Por sua vez, a capacidade que 

a simulação oferece na análise de diferentes cenários, bem como a quantificação dos benefícios e 

problemas, é por demais conhecida. Por estas razões, a simulação é utilizada com sucesso em 

projetos de reengenharia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Procedimentos para estudar um sistema (Adaptado de Law (2007)). 
 

3.4.3 Elementos de um modelo de simulação 

O modelo desenvolvido em computador faz de veículo para a experimentação, modificando os inputs 

em questão para ver de que forma afetam os outputs. Esta tarefa é muitas vezes iterativa, até atingir 

os inputs que produzem os melhores resultados, figura 13 (Pidd 2004). 
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Figura 13 - Processo de simulação (Adaptado de Pidd (2004)). 

 

 

Associado ao modelo de simulação de um sistema existem algumas componentes que são 

importantes referir (Porta Nova 2008): 

 Entidade: É o objeto abstrato considerado individualmente e processado durante a execução 

do modelo de simulação. Esta pode ser permanente, quando permanece no sistema durante 

toda a simulação, ou caso contrário, tem a designação de temporária. 

 Atributo: Atributos são as propriedades que caracterizam as entidades. 

 Atividade: É atribuída a designação de atividade à operação ou procedimento que altere o 

estado de uma entidade que faça parte do sistema. 

 Acontecimento: Define-se um acontecimento quando uma atividade tem o seu início (ou 

recomeço) ou o seu fim (ou interrupção). São instantes no tempo nos quais ocorrem 

mudanças significativas no sistema. 

 Estado do sistema: É o conjunto de variáveis necessárias para descrever o sistema num dado 

momento. 

 

A figura 14 representa um exemplo de um sistema no qual poderia ser aplicada a simulação como 

metodologia a utilizar no seu estudo, ilustrando os respetivos componentes (Banks et al. 2014). 

 

 

 

Figura 14 - Exemplo de um sistema e seus componentes (Adaptado de Banks et al. (2014)). 

 

3.4.4 Classificação dos modelos de simulação 

Os modelos de simulação podem ser classificados de acordo com estas três dimensões (Harrell et al. 

2012; Law 2007; Porta Nova 2008; Kelton et al. 2010): 

 Estática ou Dinâmica: Uma simulação estática não é baseada no tempo. É uma 

representação do sistema num momento em particular. Normalmente envolve o uso de 

amostras aleatórias para gerar resultados estatísticos, desta forma é associado o termo de 

simulação Monte Carlo. Por outro lado, um modelo de simulação dinâmica representa um 

sistema que evolui ao longo do tempo. É usado um mecanismo de um relógio que avança no 

tempo e que atualiza o estado das variáveis com o avançar do tempo. Simulações dinâmicas 
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são bastante usadas para estudar processos de fabrico e de serviço, uma vez que estes 

operam ao longo do tempo. 
 

 Determinística ou Estocástica: Um modelo de simulação em que nenhum input usado é de 

origem aleatória ou probabilística tem a designação de determinístico. A aplicação deste 

modelo implica o conhecimento à priori dos diversos parâmetros que descrevem o modelo, 

bem como as relações funcionais que caracterizam o comportamento do sistema. Por sua 

vez, um modelo de simulação designa-se por estocástico ou probabilístico quando os inputs 

utilizados são variáveis aleatórias. Como é visível pela figura 15, simulações determinísticas 

têm constantes como inputs e, consequentemente, produzem outputs contantes. Modelos de 

simulação estocásticos têm valores aleatórios como inputs que se traduzem em outputs 

também eles aleatórios. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Distinção entre simulação determinística e simulação estocástica (Adaptado de Harrell et al. (2012)). 
 

 

 Contínua ou Discreta: Um modelo de simulação contínuo é caracterizado pelo facto de o 

estado do sistema mudar continuamente ao longo do tempo. As variáveis de estado deste 

género são designadas de variáveis de estado de mudança contínua. Por outro lado, quando 

o estado do sistema se altera em pontos específicos ao longo do tempo, tem a designação de 

simulação discreta ou simulação discreta baseada em eventos. Como consequência, as 

variáveis de estado deste tipo são caracterizadas por variáveis de estado de mudança 

discreta. Através da figura 16 é possível ter a perceção das diferenças entre estes modelos 

relativamente às diferentes alterações de estado das variáveis. Existe a possibilidade de um 

sistema ter elementos de ambos os tipos, em que se atribuí a designação de modelo de 

simulação misto ou combinado. 

 

 

  

 

Figura 16 - Comparação entre variável de estado contínua e variável de estado discreta (Adaptado de Harrell et 
al. (2012)). 
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Implementação do 
estudo 

Inválido 

Inválido 

3.4.5 Fases de um estudo de simulação 

Para o sucesso de um estudo recorrendo à simulação é importante ter uma abordagem bem definida. 

Dado que a sequência das fases de um estudo de simulação é algo subjetivo, vários autores 

apresentam diversas metodologias (Law 2009; Sargent 2013; Porta Nova 2008; Banks et al. 2014). O 

seguinte fluxograma apresenta as diferentes fases de um estudo de simulação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Fases de um estudo de simulação (Adaptado de Porta Nova (2008); Law (2009)). 
 

Formular problema 

Definir objetivos e planeamento 

geral do projeto 

Recolha de dados e 
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Validar 
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modelo 

Planear e analisar 

experiências 

Análise dos resultados da 

simulação 

Válido 
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1. Formular Problema: O estudo a desenvolver deve ser apresentado e a interação entre o gestor 

de projeto e o analista que irá desenvolver o modelo de simulação é fulcral para garantir que 

fique explícito o seu intuito. 

2. Definir objetivos e planeamento geral do projeto: Os objetivos indicam as questões a serem 

respondidas pela simulação. Nesta fase é importante questionar se o recurso à simulação é ou 

não a metodologia mais adequada para resolver o problema em questão. Caso se verifique que 

a simulação é a ferramenta mais apropriada, e considerando a sua complexidade, é fundamental 

que seja efetuado um planeamento geral. Deverão ser indicados os sistemas alternativos a 

considerar, critérios de comparação, uma previsão dos resultados esperados em cada fase do 

estudo, bem como o tempo e orçamento previstos para a sua execução. 

3. Recolha de dados e conceptualização do modelo: Como já foi referido anteriormente, a 

recolha de dados é das fases mais difíceis e demoradas de um estudo de simulação. Esta 

componente, caso seja mal executada, pode ser a causa do insucesso do projeto (Sturrock 

2013). Esta recolha de informação do sistema real é muito importante, quer para a estimação 

dos parâmetros do modelo (de forma a adaptá-lo o mais possível à realidade, com o objetivo de 

simular realisticamente o sistema em estudo), quer para o correto ajuste de distribuições 

probabilísticas teóricas às variáveis aleatórias incluídas no modelo (Porta Nova 2008). Nesta 

etapa é ainda desenvolvido um modelo conceptual do sistema real a ser estudado. Para vários 

autores (Pidd 2004; Porta Nova 2008; Law 2009) o desenvolvimento de um modelo de simulação 

é mais uma arte do que uma ciência. Embora o analista tenha que ter conhecimentos científicos, 

a sua experiência e sensibilidade é que lhe permitem simplificar e ajustar o modelo de forma a 

simular realisticamente o sistema. Por norma, deve-se começar pelo desenvolvimento de um 

modelo mais simples, e só depois ir incluindo os pormenores necessários para um 

funcionamento mais realista do sistema. 

4. Validar o modelo conceptual: Nesta fase é necessário avaliar se o modelo conceptual 

desenvolvido está incompleto ou mal concebido. No caso de serem detetados erros ou 

suposições erradas, o modelo deve ser corrigido voltando à etapa anterior. Esta etapa antecede 

o início da programação do modelo, de forma a prevenir possíveis reprogramações. 

5. Programar e verificar modelo: Nesta etapa o modelo conceptual é construído numa linguagem 

adequada, recorrendo a linguagens de programação (C, C++, ou outras) ou a um software de 

simulação (por exemplo, Arena, Flexsim, ProModel ou Simul8). As linguagens de programação 

para além de oferecerem um maior controlo ao analista, implicam menores custos de aquisição. 

Contudo, o tempo despendido na sua programação é elevado. Apesar do custo associado à 

aquisição de um software de simulação, isto permite um desenvolvimento mais rápido, o que 

resulta numa diminuição dos custos do projeto. Por fim, é efetuada a verificação do modelo 

programado, corrigindo eventuais erros. 

6. Validar o modelo programado: A validação é alcançada através da calibração do modelo 

programado. É usado um processo iterativo de forma a poder comparar o modelo criado com o 

comportamento real do sistema. As discrepâncias observadas servem para melhorar o modelo 

com o objetivo de o aproximar o mais possível à realidade. Verificações e validações perfeitas 
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geralmente não são possíveis uma vez que o único modelo perfeito é o sistema real (Sturrock 

2013). Este processo é repetido várias vezes até que a precisão do modelo seja aceitável para a 

realização do estudo. 

7. Planear e analisar experiências: Nesta fase é decidido que resultados têm importância para o 

estudo em questão, bem como a forma de os conseguir recolher. São determinadas que 

alternativas vão ser simuladas, e para cada configuração de sistema em estudo é ainda 

necessário decidir os parâmetros de simulação e a quantidade e duração das replicações de 

simulação. Se necessário, é ainda definido a duração do warmup period (período de 

aquecimento do sistema). 

8. Análise dos resultados da simulação: Na análise dos resultados, tal como na recolha dos 

dados, são usadas técnicas de estatística para determinar as medidas médias de desempenho. 

Existem diversos métodos para analisar os resultados produzidos pelo modelo de simulação, 

sendo que um dos mais usados é o das réplicas independentes. Este método consiste em repetir 

a execução do modelo tantas vezes quantas as necessárias de forma a obter medidas de 

desempenho com variâncias suficientemente baixas. 

9. Implementação do estudo: Por último, o estudo de simulação termina com a implementação 

dos resultados obtidos.  

1-9. Documentação: A documentação deverá ser efetuada ao longo de todo o estudo, uma vez que 

é essencial para a compreensão dos objetivos fixados, dos meios usados para os alcançar, bem 

como dos resultados finais do estudo. Constitui ainda um precioso auxílio para detetar e 

ultrapassar vários problemas que vão surgindo ao longo do estudo.  
 

3.4.6 Simulação Discreta baseada em Eventos e Simulação de Sistemas 

Dinâmicos 

Simulação discreta baseada em eventos (DES – Discrete Event Simulation) e simulação de sistemas 

dinâmicos (SD – System Dynamics) são as duas ferramentas de modelação mais usadas como 

sistemas de apoio à decisão (DSS – Decision Support Systems). Na área da logística e gestão de 

cadeia de abastecimento (LGCA), as DSS baseadas em simulação proporcionam soluções para um 

grande conjunto de problemas quer a nível estratégico, operacional ou tático (Tako & Robinson 

2012). As diferentes características entre as duas ferramentas são apresentadas na tabela 4. 

Tabela 4 - Diferenças entre a simulação discreta baseada em eventos e a simulação de sistemas dinâmicos 
(Adaptado de Tako & Robinson (2012)). 

Simulação discreta baseada em eventos Simulação de sistemas dinâmicos 

Modela os sistemas como uma rede de filas de espera 

e atividades, onde as mudanças de estado ocorrem 

em pontos de tempo discretos. 

Representam o sistema como um conjunto de stocks e 

fluxos, onde as mudanças de estado ocorrem de forma 

contínua ao longo do tempo. 

As entidades (objetos, pessoas, etc.) são 

representadas individualmente. Atributos específicos 

são atribuídos a cada entidade, que determinam o que 

irá acontecer com elas ao longo da simulação. 

Entidades individuais não são modeladas 

especificamente. São representadas como uma 

quantidade contínua num stock.  

São naturalmente estocásticos, onde a aleatoriedade é 

gerada através do uso de distribuições estatísticas. 

São geralmente determinísticos e as variáveis 

normalmente representam valores médios. 
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Tako e Robinson (2012) desenvolveram um estudo, em que foram analisados 127 artigos, para 

identificar a frequência com que as duas abordagens de simulação eram usadas como ferramenta de 

modelação para DSS na LGCA. Dado o enquadramento do presente trabalho, o foco concentra-se 

nos problemas relacionados com a gestão e planeamento de inventário. Nesta categoria foram 

analisados 66 estudos, dos quais 47 utilizaram a abordagem de DES e somente 18 recorreram a SD. 

Concluímos desta forma que o recurso à simulação discreta baseada em eventos é a técnica mais 

utilizada para abordar questões relativas à gestão e planeamento de inventário. 

 

3.4.7 Software SIMUL8 

O SIMLU8 representa, atualmente, um dos softwares de simulação mais utilizados (Domonkos 2010; 

Dias et al. 2011). Mensah et al. (2015) afirma que o software SIMUL8 é uma ferramenta bastante 

eficiente para a simulação de processos numa cadeia de abastecimento. Um estudo efetuado por 

Abu-Taieh e Abdel (2007) comprova que o SIMLU8 é um software de simulação adequado para 

analisar bottlenecks assim como estudar vários cenários aleatórios. Posto isto, e tendo em 

consideração a finalidade deste trabalho, o SIMUL8 é um software adequado para o desenvolvimento 

do modelo de simulação.  

O software para simulação discreta baseada em eventos SIMUL8 foi desenvolvido no início da 

década de 90 na Universidade de Strathclyde (Escócia) para uso didático. Devido ao seu enorme 

sucesso, a SIMUL8 Corporation iniciou a sua comercialização como ferramenta profissional de 

projetos de simulação (Chwif & Medina 2006). Este permite criar um modelo visual do sistema em 

estudo, desenhando os objetos de simulação (normalmente filas ou pontos de serviço) diretamente 

no ecrã do computador (Shalliker & Ricketts 2006). 

A simulação é utilizada para ajudar a tomar decisões e a comunicar os efeitos que essas decisões 

têm num determinado sistema. Permite a comparação entre diferentes cenários, de modo a que o 

decisor possa formular uma opinião depois de considerar todos os ângulos possíveis. Linguagens de 

simulação, como o SIMLU8, mostram o fluxo ao longo de um sistema, apresentando graficamente 

todas as interações chave (Hauge & Paige 2004). 

O software SIMUL8 é baseado em fluxos de unidades (work items) ao longo de uma rede (Wales & 

Marinov 2015). O conceito de simulação por detrás do SIMUL8 incluí objetos e work items. Os objetos 

representam a estrutura física e os work items representam os clientes a serem servidos pelo sistema 

a ser simulado. Existe um relógio que apresenta as horas/dias/semanas de cada modelo simulado. 

SIMLU8 permite executar simulações singulares ou múltiplas. No final de cada execução (singular ou 

múltipla) os resultados são obtidos de acordo com o funcionamento do modelo do sistema simulado e 

são apresentados graficamente e analisados estatisticamente. 
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3.4.8 Casos de simulação publicados 

Vista como uma poderosa ferramenta para analisar complexos sistemas estocásticos, a simulação 

tem vindo a ser utilizada nas mais diversas áreas incluindo saúde, marketing, cadeias de 

abastecimento e no âmbito militar. Inúmeros casos bem-sucedidos de aplicações recorrendo a 

técnicas de simulação aplicados a problemas reais provam a sua eficiência (Negahban & Smith 

2014). Nesta secção são apresentados alguns estudos recentes que recorreram à simulação discreta 

baseada em eventos. 

Rai e Gross (2014) analisaram com o objetivo de aumentar a produtividade da produção e transação 

de impressões em larga escala, recorrendo à simulação discreta baseada em eventos. A instalação 

em estudo imprime e envia documentos de apoio a produtos e serviços. Este tipo de serviço é 

normalmente subcontratado a especialistas como a Xerox Corporation. Neste estudo a operação sob 

investigação produz e envia impressões para 330 clientes diferentes. Os clientes que recorrem a este 

tipo de serviço têm requisitos bastante diversificados, tais como o papel utilizado, o tamanho dos 

envelopes, o número de documentos a serem inseridos em cada envelope, entre outros. Face às 

inúmeras fontes de variabilidade, é complicado executar todas estas operações de forma eficiente e 

lucrativa. Foram construídos modelos de simulação para diferentes cenários, de modo a estimular a 

capacidade da fábrica e desempenhos esperados para diferentes procuras. O estudo permitiu 

identificar possíveis melhorias em várias operações e assim obter uma redução de custos laborais e 

um aumento da capacidade de produção. Em suma, este caso de estudo mostra algumas das 

capacidades na utilização da simulação como meio de apoio ao planeamento dos processos de 

produção com o objetivo de os aperfeiçoar. 

Schro et al. (2014) focaram a sua análise em dois terminais do Porto de Roterdão, que irá ajudar a 

autoridade portuária a investigar possíveis soluções para o transporte de contentores entre os dois 

terminais. O aumento global do transporte contentorizado tem vindo a aumentar nas últimas décadas; 

isto originou à expansão do terminal Maasvlakte 1, criando o Maasvlakte 2. Os autores referem que 

em 2040 é expectável que estes dois terminais juntos movimentem quatro vezes mais contentores do 

que movimenta atualmente a totalidade do Porto de Roterdão. Foi desenvolvido um modelo de 

simulação discreta baseada em eventos que simula o sistema de ambos os terminais e ainda 

incorpora a modelação do tráfico. Este modelo é aplicável a quatro veículos diferentes utilizados no 

transporte de contentores entre os dois terminais e permite analisar o desempenho de um conjunto 

de possíveis configurações apresentadas. Foram analisados três cenários de procura diferentes 

(crescimento baixo, médio ou alto) relativos ao transporte de contentores para o ano de 2030. Isto 

permitiu identificar quais os indicadores de desempenho que mais afetam o funcionamento do 

sistema, bem como avaliar diferentes aspetos operacionais. Este caso de estudo é mais um exemplo 

da diversidade que a simulação oferece na análise de vários cenários e no impacto que certos 

parâmetros podem ter no desempenho do sistema, neste caso na logística e na gestão de tráfego de 

um Porto. 

O caso de estudo desenvolvido por Lakshmanan (2014) é o mais semelhante relativamente ao 

problema analisado nesta dissertação. Eastman, especialista em produtos químicos, é a empresa em 
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estudo. O objetivo deste estudo consiste em identificar bottlenecks chave ao longo da cadeia de 

abastecimento e recomendar níveis de inventário otimizados para as matérias-primas, produtos 

semiacabados e acabados, tendo em consideração os riscos adjacentes à procura e à oferta. O 

estudo deve ainda permitir analisar os efeitos da estabilidade logística bem como os impactos a longo 

prazo de um encerramento de um fornecedor crítico na cadeia de abastecimento da Eastman. 

Lakshmanan aplicou a simulação discreta baseada em eventos para analisar o problema. A criação 

do modelo de simulação ajudou a quantificar o trade-off entre vários níveis de inventário e níveis de 

serviço desejados. Foram ainda testados diversos cenários para estudar os efeitos a longo prazo de 

uma interrupção de fornecimento e para definir o nível de inventário necessário para fazer face a esse 

risco. O modelo serviu ainda de base para analisar outros cenários. A versatilidade da simulação 

discreta baseada eventos é ampla, neste caso aplicada com sucesso na análise de operações e no 

desempenho de cadeias de abastecimento em relação a vários cenários propostos. 

 

3.5 Conclusões do capítulo 

Neste capítulo foi efetuada uma revisão da literatura subjacente aos conceitos relevantes ao 

desenvolvimento deste trabalho. Da revisão da literatura é percetível o impacto da gestão logística e 

da gestão de armazéns no desempenho de uma empresa. Nomeadamente, e uma vez que no caso 

em estudo serão analisadas operações dentro do armazém, foi apresentada uma descrição dos 

vários tipos de armazéns existentes assim como as operações inerentes ao seu funcionamento. 

Foram ainda descritos vários estudos referentes a casos/problemas relacionados com a gestão e 

planeamento de armazéns, onde é notória a relevância que o melhoramento das operações e 

redução de custos representam para as empresas. Através destes estudos é possível verificar que o 

recurso a técnicas de simulação para analisar o desempenho de operações em diferentes cenários é 

uma prática recorrente. 

Foi igualmente realizada uma revisão bibliográfica sobre a temática da simulação. Para tal, foram 

apresentados vários procedimentos utilizados para estudar sistemas reais, tendo sido possível 

concluir que a simulação é método mais indicado para o presente estudo. Posteriormente foram 

descritos inúmeros casos que suportam a utilização do conceito de simulação discreta baseada em 

eventos como a metodologia mais adequada a aplicar. Foi ainda efetuada uma breve descrição do 

software de simulação SIMUL8, escolhido para desenvolver o modelo de simulação na dissertação de 

mestrado. 
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4 Análise do caso em estudo 

O principal objetivo desta dissertação de mestrado é melhorar as operações dentro do armazém da 

Recipharm nas instalações de Queluz. A figura 19 ilustra o sistema em estudo, o armazém, tendo em 

consideração as transações com os fornecedores, com a fábrica e com os distribuidores. 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Ilustração do sistema em estudo. 

 

Neste capítulo é efetuada uma descrição mais detalhada das várias secções do armazém, assim 

como a elaboração de um diagrama de ciclo de atividades relativo ao fluxo de mercadorias no 

armazém com o objetivo de facilitar a compreensão do funcionamento do sistema em estudo. 

 

4.1 Descrição do armazém e dos principais fluxos 

Através da figura 4 (ver capítulo 2) é possível verificar que o armazém em estudo se encontra 

adjacente à fábrica. O armazém apresenta duas funções principais: alimenta a fábrica e assegura que 

não hajam paragens na linha de produção, assim como no centro de distribuição para os mercados 

interno e externo. É possível constatar que o armazém representa uma componente chave e a sua 

eficiência é determinante para que não existam desperdícios, de materiais e de recursos humanos, 

assegurando ao mesmo tempo um nível de serviço elevado.  

O armazém em estudo tem uma área total de 5.500 m
2
 e apresenta na totalidade 8.000 localizações 

de armazenamento para bulks, material impresso (cartonagens, literaturas, bulas, rótulos ou alumínio 

impresso) e produtos semiacabados e acabados. 

A indústria farmacêutica é reconhecida pela exigência que impõe no controlo de qualidade dos seus 

produtos, assim como nas condições de higiene e segurança inerentes à sua produção e 

armazenamento. Em Portugal, o INFARMED é a entidade pública que fiscaliza esta atividade e 

verifica se as condições de produção e armazenamento dos medicamentos cumprem os requisitos 

impostos. Uma dessas regras obriga a manter uma temperatura controlada, de modo a que 

determinados produtos estejam a uma temperatura entre 15ºC e 25ºC e outros, designados como 

produtos de frio, estejam a uma temperatura entre 2ºC e 8ºC. Algumas áreas de armazenamento 

estão reservadas a produtos específicos, tais como produtos psicotrópicos e alguns materiais 

impressos (MI). Estes produtos são colocados em locais apropriados em que o acesso é restrito ao 

gestor do armazém ou a alguém designado especificamente para esse efeito. Nos restantes 

produtos, a Recipharm aplica o método de atribuição da localização dos produtos através da sua 
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divisão em classes, assegurando que o espaço disponível para o armazenamento é dividido num 

determinado número de áreas. Em cada uma dessas áreas, a atribuição da localização é efetuada 

aleatoriamente através do WMS SAP (software de apoio à gestão de sistemas de armazéns). A 

localização exata dos produtos, assim como o número de unidades armazenado, tem que ser 

partilhada com o INFARMED. 

Na figura 19 é possível visualizar a planta do armazém em estudo. Esta planificação permite a 

identificação da localização de cada sector assim como a dimensão que ocupam. Na figura 14 são 

ainda apresentados os fluxos simplificados de entrada e saída de mercadorias. Estes fluxos 

representam, sem entrar em grande detalhe nas operações realizadas, o trajeto que as mercadorias 

fazem desde a sua receção como matérias-primas até à sua expedição como produto acabado (PA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Planta do armazém com os fluxos simplificados de entrada e saída. 
 

O armazém em estudo encontra-se dividido em cinco grandes sectores operacionais: receção, 

picking manual, aviamento de material, receção da fábrica e exportação.  

Receção 

O armazém apresenta três cais, sendo que apenas um é utilizado para a receção. Esta área é 

responsável pela descarga, receção e confirmação da carga recebida. Numa primeira fase é 

realizada uma verificação visual para certificar que a mercadoria chegou nas condições adequadas. 

Posteriormente é efetuada uma verificação dos lotes e guias sendo depois encaminhada para a sala 

de receção para ser inserida no sistema SAP. Nesta sala são emitidas as etiquetas que contêm a 
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localização específica onde a mercadoria irá ser armazenada. Na maior parte dos casos as matérias-

primas já têm o controlo de qualidade efetuado, portanto é efetuada unicamente uma verificação 

laboratorial, na sala de amostragem, para confirmar o produto que foi rececionado. A sala de 

amostragem apresenta algumas limitações físicas permitindo analisar apenas uma palete de cada 

vez, sendo que é ainda necessário transferir a mercadoria rececionada para paletes de plástico por 

questões de higiene. Esta operação realizada na sala de amostragem só acontece depois de as 

etiquetas serem emitidas na sala de receção. Por último, após a permissão dada pela sala de 

amostragem, a mercadoria é armazenada. 

Picking Manual 

Esta secção do armazém é responsável pelas encomendas provenientes de clientes nacionais. Os 

vários artigos produzidos pela Recipharm são previamente distribuídos em duas prateleiras. O picker 

recebe a encomenda com a descrição dos produtos que a compõem, efetua o pick manual e prepara 

o respetivo embalamento e etiquetagem.  

Aviamento de material 

As operações relativas a esta secção do armazém envolvem o aviamento de matérias-primas, 

produtos semiacabados, material de embalagem (frascos, invólucros) e material impresso para a 

fábrica. O planeamento da fábrica emite várias ordens de embalagem. Esta secção gere esses 

pedidos, emite listas (picking lists) com as mercadorias a enviar para a fábrica e atualiza o inventário 

no sistema SAP. Por sua vez, relativamente às matérias-primas, é da responsabilidade da fábrica 

gerir as quantidades que necessitam, recorrendo a um sistema de pesagens onde são feitos os 

ajustes necessários em SAP e a fábrica envia para o armazém um piking list que contém a 

informação dos produtos e das respetivas localizações. No armazém, um maquinista/picker recebe 

essa lista e retira das prateleiras, transfere a mercadoria para paletes de plástico e envia para a 

fábrica. 

Receção da fábrica 

Esta secção é responsável pela receção das mercadorias provenientes da fábrica. Existem dois 

acessos entre a fábrica e o armazém: um elevador, destinado às transações de matérias-primas e 

produtos semiacabados, que necessitam de um controlo de higiene mais rigoroso; e um cais para 

cartonagens e produto acabado. Quando o produto acabado é rececionado, o responsável desta 

seção atualiza o sistema SAP e são impressas as etiquetas com a descrição e a respetiva 

localização. 

Expedição 

O armazém em estudo apresenta dois cais destinados à expedição. Nesta seção são preparadas as 

encomendas dos clientes. O sistema SAP impede que os produtos acabados sejam retirados das 

prateleiras sem que o controlo de qualidade envie um certificado de libertação (enviado para o 

armazém e para os clientes). Quando a transportadora subcontratada pelo cliente chega ao armazém 

a encomenda é preparada e colocada no camião. A Recipharm não efetua a distribuição referente 

aos produtos exportados para o estrangeiro, os clientes internacionais enviam camiões para 
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recolherem as suas encomendas. Contudo, em relação às encomendas de clientes nacionais 

(hospitais, clínicas, armazenistas), a Recipharm subcontrata uma empresa para efetuar essa 

distribuição. 

 

4.2 Caracterização da realidade atual 

A Recipharm tem vindo a apresentar um crescimento gradual ao longo dos anos. Através da figura 20 

é percetível a evolução do número de unidades fabricadas nestas instalações, tendo-se registado um 

crescimento acumulado de quase 20% nos últimos cinco anos. Com este crescimento e devido às 

limitações físicas do armazém, surge o constante esforço por parte da gestão de armazém para 

continuar a responder de forma eficiente e manter o elevado nível de serviço.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Evolução do número de unidades fabricadas pela Recipharm. 

 

De acordo com os técnicos da Recipharm o facto das localizações do armazém apresentarem 

constantemente uma taxa de ocupação elevada constitui uma preocupação para a empresa. Como é 

possível verificar através da figura 21, nos últimos anos essa taxa tem ultrapassado os 90%. Este 

crescimento é também explicado pelo aumento de atividade que a Recipharm tem vindo a registar. 

Em 2013, para combater a elevada taxa de ocupação no armazém, decidiu alugar algumas 

localizações num armazém próximo das instalações de Queluz, o que permitiu uma redução 

significativa desta mesma taxa. Estas novas localizações são utilizadas pela Recipharm para 

armazenar componentes que não necessitam das mesmas condições que os componentes que são 

armazenados no armazém principal, como por exemplo: tampas, frascos, plásticos e caixas 

contentoras. De notar que todos os componentes considerados no modelo de simulação a 

desenvolver nesta dissertação de mestrado são armazenados no armazém principal. 
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Figura 21 - Taxa de localizações ocupadas no armazém da Recipharm. 

 

Dado que a Recipharm prevê a continuação do seu crescimento, o futuro exige medidas mais 

eficientes para as operações desenvolvidas no armazém para que este seja capaz de acompanhar 

esse crescimento. 

Como já foi referido anteriormente o armazém da Recipharm, em Queluz, serve de apoio à fábrica 

para armazenar as mercadorias necessárias para o fabrico de produtos farmacêuticos e também 

desempenha a função de centro de distribuição. A Recipharm produz mais de 250 produtos distintos, 

mas este número pode ascender a 778 caso se considere as diferentes dosagens e apresentações 

(cartonagens, literaturas e rótulos) para diversos países de cada um dos diferentes produtos. 

Relativamente ao apoio que o armazém fornece como centro de distribuição, este não inclui 

unicamente produtos fabricados nestas instalações, mas também produtos (acabados) que vários 

clientes da Recipharm enviam para aqui serem armazenados. O armazenamento destes produtos 

tem um impacto significativo na ocupação de localizações do armazém (cerca de 150 localizações). 

Posto isto, o objetivo deste trabalho irá incidir na análise das operações internas do armazém e no 

desenvolvimento de um modelo de simulação que permitirá aumentar a atividade desta unidade fabril. 

 

4.3 Desenvolvimento da simulação 

4.3.1 Formulação do problema 

Como mencionado anteriormente, o sistema que se pretende simular tem por objetivo as operações 

internas realizadas no armazém da Recipharm, desde a receção das matérias-primas até à 

expedição como produto acabado. O fluxo que a mercadoria descreve dentro do armazém encontra-

se ilustrado na figura 18. Relativamente às operações consideradas para o desenvolvimento do 

modelo, estas irão ser descritas, posteriormente, com maior detalhe. 

Dado o elevado número de diferentes produtos fabricados e armazenados nestas instalações da 

Recipharm, de forma a simplificar a análise do sistema em questão, foi escolhido um produto que 

apresenta uma relevância significativa no que concerne ao espaço de armazenamento necessário. O 
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produto em causa é um anti-helmíntico
4
 e dada a sua elevada procura e volume da mercadoria torna-

o num produto com relevância em relação ao total de localizações que ocupa no armazém, 

justificando-se por isso a sua análise. Dado que o produto apresenta um elevado número de 

matérias-primas, com o objetivo de simplificar a sua análise foi decidido que a única matéria-prima a 

ter em conta seria o princípio ativo (Active Pharmaceutical Ingredient (API)). Através da figura 22 é 

percetível que o princípio ativo é a matéria-prima mais significativa no fabrico do produto final. Para o 

fabrico de um lote padrão são utilizados 900kg de API e 276kg de outras matérias-primas. 

 

 

Figura 22 - Composição do produto em estudo. 

 

Outro componente a ter em conta na análise do problema são os frascos utilizados no embalamento 

do produto, uma vez que também apresentam impacto em termos de localizações ocupadas no 

armazém. As literaturas e os rótulos utilizados no produto em análise não são significantes 

relativamente à ocupação de localizações no armazém. A ocupação total do número de localizações 

que os componentes mencionados ocupam em armazém é apresentada na tabela 5 (dados do mês 

de Julho de 2015). De notar que a Recipharm foi contratada, por um dos seus clientes, para produzir 

e distribuir o produto em causa. 

Tabela 5 – Ocupação do armazém da Recipharm. 

Componentes considerados Nº Localizações 

API 182 

Frascos 112 

Produto Final 192 

Total localizações ocupadas 486 

 

Uma vez que o armazém tem uma capacidade máxima de 8 000 localizações, a ocupação média dos 

componentes considerados para o desenvolvimento do modelo de simulação equivale a 6% da 

ocupação total. 

                                                      

4
 Constituem uma classe de drogas utilizadas no tratamento de diferentes parasitoses. 

API 
76,5% 

Matérias-primas 
restante 

23,5% 

Constituição de matérias-primas para o fabrico de um lote 
padrão 

API Matérias-primas restante
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Com os indicadores mencionados nesta secção conseguimos concluir que tanto o produto como os 

componentes considerados representam um número significativo de localizações ocupadas no 

armazém que justificam a sua análise. 

4.3.2 Desenvolvimento do modelo de simulação 

Para a realização deste trabalho, irá ser construído um modelo de simulação que permitirá analisar as 

operações realizadas no armazém com vista à sua melhoria. A utilização de uma linguagem de 

simulação para a elaboração de um modelo de simulação é mais fácil após o exercício prévio de 

construção de um diagrama de ciclo de atividades (DCA). Sendo estes diagramas uma representação 

pictórica do modelo, é mais fácil entender, comunicar e discutir a sua lógica (Ferreira 2012). A criação 

destes diagramas é fundamental para a criação de um modelo de simulação. 

 

4.3.2.1 Identificação das principais entidades 

Para a construção dos diagramas foi necessário fazer uma identificação das entidades partilhadas, 

em cada uma das atividades, que tenham impacto no desempenho do armazém. Visto que existem 

muitas entidades associadas a cada uma das atividades e tendo em conta o objetivo do presente 

trabalho, foram identificadas as entidades que condicionam a operação no sistema: 

 Permanentes, isto é, permanecem no sistema durante a simulação: prateleira do API, 

prateleira dos frascos, sala de amostragem, e prateleira de produto acabado. 

 Temporárias, isto é, entram e saem do sistema durante a simulação: pedido que chega com a 

lista de produtos encomendados. Neste caso as entidades temporários consideradas no 

desenvolvimento do modelo de simulação são o API e os frascos. 

Visto que as entidades mencionadas são relevantes para o funcionamento do sistema em estudo, é 

expectável que figurem entre os bottlenecks (estrangulamentos) a serem identificados pelo modelo de 

simulação. 

 

4.3.2.2 Diagramas de ciclo de vida e de atividades 

Para a elaboração dos diagramas, as atividades são representadas por retângulos e as filas de 

espera por círculos, é ainda usual utilizar a convenção de que as filas e as atividades devem alternar 

entre si (Paul 1993). As setas que cada símbolo tem, representam, respetivamente, os estados 

antecedentes (origem) e os consequentes (destino). Para que uma determinada atividade possa ter 

início, é necessário que as entidades que vão estar envolvidas estejam disponíveis. É possível 

calcular a duração e o instante de tempo em que a atividade irá estar concluída. Por sua vez, o tempo 

durante o qual uma entidade permanece numa fila é desconhecido, só podendo ser determinado 

através de simulação (Ferreira 2012). 
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4.3.2.3 Diagramas de ciclo de vida - DCV 

Para cada uma das entidades descritas anteriormente foi elaborado um diagrama de ciclo de vida 

(DCV). Um DCV descreve a sequência de estados ativos e passivos pelos quais as entidades 

passam (Oliveira 2014).  

 

 Diagrama de ciclo de vida das entidades temporárias 

Os diagramas de ciclo de vida representam o fluxo que ambas as entidades temporárias 

consideradas para efeitos de simulação, o API, os frascos e as ordens de fabrico, efetuam ao longo 

do armazém até saírem como produto acabado.  

A principal diferenciação dos componentes é o facto de o API ter que passar pela sala de 

amostragem antes de ser armazenado. Esta operação envolve a mudança para paletes de plástico e 

posteriormente para paletes padrão. Só depois destas operações serem realizadas é que o API pode 

ser armazenado. Os frascos não necessitam de passar pela sala de amostragem, é encaminhada 

diretamente uma amostra para o controlo de qualidade. As figuras 23 e 24 representam 

respetivamente os diagramas de ciclo de vida do API e dos frascos.  

Relativamente às ordens de fabrico, esta entidade temporária é responsável por fazer chegar o API e 

os frascos à fábrica com um determinado intervalo de tempo. O diagrama de ciclo de vida das ordens 

de fabrico é ilustrado na figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – DCV  do API. 
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Figura 24 - DCV  dos frascos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - DCV das ordens de fabrico. 

 

 Diagramas de ciclo de vida das entidades permanentes 

Estas entidades representam recursos da empresa. Após uma análise conjunta com o responsável do 

armazém conseguiu-se identificar quais os principais recursos que mais impacto no desempenho do 

sistema têm ao longo do trajeto percorrido pelas entidades temporárias. 

A sala de amostragem trabalha com centenas de produtos o que significa que pode não se encontrar 

sempre disponível a receber o API. O seu diagrama de ciclo de vida, ilustrado na figura 26, 

representa essas alterações, uma vez que pode estar a realizar amostragens a outras matérias-

primas, pode estar livre ou ocupada com o API. 

  

 

 

Figura 26 - DCV da sala de amostragem. 
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Através das figuras 27 e 28, que ilustram respetivamente, os diagramas de ciclo de vida das 

prateleiras do API e dos frascos verifica-se que é necessário haver localizações na prateleira para 

que a mercadoria rececionada seja introduzida no sistema e efetue as seguintes atividades. Por outro 

lado, as prateleiras ficam livres quando enviam mercadoria para a fábrica. Dada a elevada taxa de 

ocupação que o armazém apresenta, é necessário uma boa gestão da ocupação das prateleiras para 

não comprometer o desempenho do sistema. As especificações das transações do API e dos frascos 

entre o armazém e a fábrica são descritas, com maior detalhe, mais à frente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 27 – DCV da prateleira do API. 
 

 

 

 

 

 

Figura 28 - DCV da prateleira dos frascos. 
 

O diagrama de ciclo de vida da prateleira de produto acabado, ilustrado na figura 29, permite verificar 

a sua disponibilidade. A atividade de receção de fábrica só poderá ser realizada caso existam 

localizações na prateleira de produto acabado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - DCV da prateleira de produto acabado. 
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4.3.2.4 Diagrama de ciclo de atividade - DCA 

Um DCA consiste na combinação de todos os diagramas de ciclo de vida de cada uma das entidades 

do sistema (Robinson et al. 2010), representando diagramaticamente o comportamento dinâmico de 

um sistema. O DCA descreve o processo de cada entidade através da sucessão de estados ativos e 

estados passivos assim como as interações entre as diferentes entidades que compõem o sistema 

(Oliveira 2014).  

Na figura 30 está representado o DCA relativo ao fluxo realizado pelas mercadorias, desde a sua 

entrada em armazém como matéria-prima ou material impresso, até à sua saída como produto 

final/acabado (PA). Uma convenção utilizada é a de que os diagramas sejam ciclos fechados; para 

isso é necessário introduzir uma fila de espera “Fora do sistema” para as entidades que entram no 

sistema, neste caso o API e os frascos (Paul 1993). De notar que o API e os frascos são enviados ao 

mesmo tempo para a fábrica e que regressam ao armazém como produto acabado, o que justifica o 

fluxo em conjunto que apresentam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 30 - DCA do sistema.  
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4.3.3 Recolha e análise de dados relevantes 

Nesta secção são descritos os dados que foram recolhidos e que servem de base para o 

desenvolvimento do modelo de simulação. Com o objetivo de se obterem resultados coerentes, o 

processo de recolha de dados foi bastante moroso de forma a conseguir dados suficientes que 

representem fidedignamente o sistema real. 

Os dados foram recolhidos no armazém da Recipharm, em Queluz, com o auxílio do responsável do 

armazém e de alguns trabalhadores. As simplificações referentes aos componentes escolhidos para 

realizar o modelo de simulação já foram referidos anteriormente. De seguida apresentam-se os dados 

que foram recolhidos referentes às especificações quer do funcionamento do armazém assim como 

dos componentes em causa. Nesta secção são também explicadas algumas simplificações efetuadas 

na construção do modelo de simulação. 

 

Horário de funcionamento 

O armazém em estudo opera de segunda a sexta-feira das 08:00h às 00:30h. No entanto, as 

atividades de receção e da sala de amostragem têm um horário mais reduzido que o restante 

armazém, uma vez que apenas se encontram a funcionar das 08:00h às 16:30h. 

Por sua vez, a fábrica produz durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, assim como as atividades 

que enviam as matérias-primas para a fábrica. A única secção da fábrica que também apresenta um 

horário mais reduzido é a sala de controlo de qualidade das matérias-primas uma vez que opera 

apenas de segunda a sexta-feira das 08:00h às 16:30h e o controlo de qualidade dos produtos 

acabados que opera nos mesmo dias mas das 08:00h às 00h30. 

Em Agosto, o armazém apresenta uma redução de horário laboral em alguns setores. Uma vez que 

essa redução é de apenas duas semanas e não afeta vários setores ao mesmo tempo, para não 

comprometer o fluxo normal de trabalho, este fator não foi considerado para efeitos de simulação. 

 

Taxa de entrada de API no armazém 

O API apresenta uma quantidade fixa por encomenda de 6 000kg e é rececionado em 17 paletes 

(340kg cada) sendo que cada palete contém 17 barricas de 20 kg cada. Contudo as limitações físicas 

das prateleiras do armazém só permitem armazenar paletes com 12 barricas (240 kg). De acordo 

com as regulamentações impostas pelo INFARMED, não é permitido agregar barricas de diferentes 

paletes, por isso por cada 17 barricas rececionadas são utilizadas 2 localizações, por política da 

empresa, esta armazena numa localização 12 barricas (localização completa) e noutra localização 5 

barricas (localização incompleta). Este fator contribui para o elevado número de localizações 

ocupadas pelo API em armazém. A distribuição do API é ilustrada na figura 31. 
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API 

Rececionado

18 Paletes

(6 000 kg)

17 Paletes

(340 kg cada)

1 Palete

(220 kg)

17 Localizações 

completas

12 Barricas

(240 kg cada)

17 Localizações 

incompletas

5 Barricas

(100 kg cada)

1 Localização 

incompletas

11 Barricas

(220 kg cada)

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Distribuição do API em paletes e localizações. 

 

Posto isto, é possível concluir que por cada 6 000kg de API rececionado em armazém são ocupadas 

35 localizações de três formas diferentes, uma localização completa (240 kg), duas localizações 

incompletas (100 kg e 220 kg). De forma a simplificar a receção do API e uma vez que o 

desenvolvimento do modelo de simulação procura uma análise mais focada na variação das 

localizações ocupadas nas diversas prateleiras, foi assumido que o API rececionado ocupa sempre 

35 localizações de igual forma. 

A política de encomenda do API é gerida pelo cliente que contratou a Recipharm para produzir e 

distribuir o produto em estudo. Uma vez que não foi possível aceder à política de encomenda do API, 

foram analisados os registos de entrada de API no armazém (consultar tabela 14, em Anexo A). Após 

essa análise verificou-se que a média entre cada chegada de API ao armazém é de sensivelmente 33 

dias, sensivelmente um mês. Para efeitos de simulação foi efetuada a simplificação, assumindo que 

existe uma receção de API no primeiro dia de cada mês. 

Relativamente à quantidade rececionada verificou-se que são rececionados, maioritariamente, lotes 

de 6 000 kg, havendo pontualmente uma receção de 12 000 kg que acontece normalmente em Junho 

ou Julho para compensar o mês de Agosto, mês que não regista nenhuma receção (consultar tabela 

14, em Anexo A). Na construção do modelo de simulação, de forma a simplificar, assumiu-se que os 

lotes rececionados em armazém iriam ser sempre de 6 000 kg.  

Em suma, a taxa de entrada de API em armazém é de 35 localizações a cada 30 dias (43 200 

minutos). 

 

Taxa de entrada de frascos no armazém 

Os frascos não apresentam nenhuma especificação no processo de encomenda, contudo são 

rececionados em paletes de 2 800 frascos com o respetivo acerto. De notar que a cada uma desta 

paletes é atribuída uma localização. Com o auxílio dos dados recolhidos relativamente a este 

componente (consultar tabela 15, em Anexo A), foi possível construir um gráfico de frequências 

relativo à receção de frascos no armazém. Foram analisados 61 intervalos de tempo, desde 2013, 

entre cada receção de frascos. A leitura deste gráfico, ilustrado na figura 32, permite verificar a 
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frequência, em dias, entre cada receção de frascos em armazém. Através da leitura deste gráfico é 

possível verificar que apresenta uma evolução do tipo exponencial negativa. Posto isto, foi ajustada 

uma distribuição exponencial negativa aos dados amostrais (consultar Anexo B) (Oliveira 2014). 

Concluímos assim que o tempo entre cada receção de frascos é de aproximadamente 14 dias 

(20 160 minutos). 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Figura 32 - Frequência entre cada receção de frascos em armazém. 

 

Outro fator que é pertinente analisar é o número de unidades de frascos em cada recção. Para isso, 

foram analisadas as unidades rececionadas desde de 2013, que correspondem a 63 receções 

(consultar tabela 15, em Anexo A). Através destes dados e de modo a simplificar os dados a 

introduzir na construção do modelo, optou-se por efetuar uma média de unidades de frascos 

rececionados em armazém (Equação 1) obtendo-se um valor fixo de unidades de frascos 

rececionados. 

 

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑠) =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑠)

𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒çõ𝑒𝑠
=

4 633 990

62
 ≈  74 742 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑠    (1) 

 

Posto isto, e sabendo que cada palete de frascos contém 2 800 unidades e que cada palete ocupa 

uma localização, determinou-se o número de localizações que são ocupadas com as 74 742 

unidades (Equação 2). 

 

𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çõ𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑐𝑒çã𝑜) =
𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑠)

𝑛º 𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 (𝑢𝑛𝑑𝑠)
=

74 742

2 800
 ≈  27 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çõ𝑒𝑠     (2) 

 

Resulta então uma taxa de entrada de frascos no armazém de 27 localizações a cada 14 dias (20 160 

minutos). 
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Sala de amostragem 

Como já foi mencionado anteriormente, o API rececionado em armazém tem obrigatoriamente que 

passar pela sala de amostragem. A sala de amostragem apresenta algumas limitações físicas 

podendo apenas analisar uma palete de cada vez e onde opera somente um trabalhador. Analisados 

os últimos 600 registos do log book (livro de registos) da sala de amostragem foi possível concluir que 

apenas 25% do tempo de funcionamento desta secção é utilizado a analisar o API, estando o 

restante tempo ocupado com outros produtos. 

O processo efetuado na sala de amostragem relativamente ao API apresenta um tempo médio de 45 

minutos por palete. O API só pode dar entrada na sala de amostragem depois de se encontrar em 

paletes de plástico, ou seja, por cada lote de API rececionado (6 000 kg) têm que ser analisadas 35 

paletes. Este procedimento é moroso uma vez que requer que a sala seja higienizada antes e depois 

da amostragem, assim sendo o tempo necessário para se realizar a amostragem a uma palete 

completa ou incompleta é sensivelmente o mesmo. 

Ao contrário do que acontece com o API, os frascos são armazenados após a introdução no sistema 

e a respetiva etiquetagem. Os frascos evitam esta atividade porque juntamente com as paletes 

rececionadas são enviadas as amostras, à parte, de cada uma das paletes que seguem diretamente 

para o CQ. 

 

Controlo de qualidade 

A sala de controlo de qualidade encontra-se instalada dentro da fábrica e como tal fora do sistema em 

estudo, contudo esta operação tem impacto nos componentes em causa. O controlo de qualidade é 

realizado ao API e aos frascos para determinar se estes estão em boas condições para serem 

utilizados. 

Com o auxílio da responsável da sala de controlo de qualidade da Recipharm foram analisados 

alguns dados referentes ao tempo necessário para aprovar a utilização do API, dos frascos e do PA 

que permitiu chegar aos seguintes valores: 

 API: Para cada lote de 6 000 kg de API são necessárias 75 horas, ou seja, de acordo com o 

horário de funcionamento desta secção, corresponde a duas semanas de trabalho. Esta 

atividade apresenta uma duração relativamente grande uma vez que este procedimento 

depende de uma análise computacional bastante morosa. 

 Frascos: Para este procedimento são necessárias 7h30 para analisar 27 paletes de frascos. 

O procedimento de controlo de qualidade efetuado aos frascos é substancialmente mais 

rápido do que no API. O CQ recebe previamente uma amostra de cada lote de frascos 

rececionado no armazém e realiza a análise de cada amostra. 

 Produto acabado: Analisados os registos relativos ao último ano, foi possível constatar que 

são necessárias 12 horas (por cada palete) para aprovar a expedição do produto acabado. 
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Produto acabado 

O modelo de simulação que foi desenvolvido no presente trabalho tem como base o número de 

localizações ocupadas/libertadas ao longo do sistema. Como tal, e para manter a coerência em todo 

o modelo de simulação, não foram utilizados os valores do API em quilogramas nem os frascos em 

unidades mas sim as localizações que essa mercadoria ocupa. De forma a contornar o problema de 

não ser possível atribuir uma quantidade certa de localizações de API e de frascos que perfaçam a 

quantidade exata necessária ao fabrico de um lote de produção, foi efetuada uma aproximação. Após 

serem analisadas as operações do envio de mercadoria para a fabricar os lotes de produção e com o 

auxílio do gestor de armazém, foi possível verificar que, usualmente, são retiradas das prateleiras 4 

localizações de API e 9 localizações de frascos para produzir um lote padrão de produto acabado. 

Um lote padrão de produto acabado corresponde a 1 800 000 comprimidos, ou seja, 600 caixas de 20 

frascos com 150 comprimidos por frascos. Cada palete de produto acabado contém 135 caixas e é 

armazenada numa localização. Dado que por cada lote de produção emitido são produzidas 600 

caixas e cada palete contém 135 caixas são necessárias 5 localizações (quatro de 135 caixas e uma 

com 60 caixas) na prateleira de produto acabado para armazenar um lote de produção completo. 

Outro aspeto que importa referir é o número de lotes a produzir em cada ordem de fabrico. 

Analisadas as últimas 58 ordens de fabrico emitidas (consultar tabela 16, em Anexo A) é possível 

concluir que, maioritariamente (82,5% dos casos), são pedidos dois lotes para produção, sendo que 

nos restantes casos (17,5%) é pedido apenas um lote. 

Por fim, outro dado bastante relevante, é a frequência com que são emitidas as ordens de fabrico. 

Recorrendo ao histórico das últimas ordens de fabrico emitidas pela fábrica (consultar tabela 16, em 

Anexo A) foi possível efetuar o gráfico de frequências, ilustrado na figura 33. Através da leitura deste 

gráfico é possível verificar que apresenta uma forma exponencial. Posto isto, foi ajustada uma 

distribuição estatística aos dados amostrais, no caso uma Exponencial Negativa, à semelhança do 

que foi efetuado com a taxa de entrada dos frascos (consultar Anexo C). De notar que o teste de 

ajustamento baseia-se nos apontamentos da unidade curricular de simulação de processos e 

operações (Oliveira 2014). Através do teste de ajustamento verificou-se a inexistência de diferenças 

significativas entre os valores observados e a distribuição Exponencial Negativa ajustada, com média 

igual à média amostral de 6,5 dias (9 360 minutos). 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Figura 33 - Frequência entre cada ordem de fabrico. 
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Prateleiras 

Como já foi referido anteriormente, os componentes em causa (API, frascos e produto acabado) são 

armazenados em prateleiras distintas, visto que cada componente apresenta especificações de 

armazenamento diferentes. Dado que o armazém produz e/ou distribui muitos outros produtos, as 

localizações que estes componentes ocupam necessitam de um limite máximo de ocupação. De 

acordo com o responsável do armazém, os limites impostos para os componentes são os seguintes: 

 API – 300 localizações 

 Frascos – 200 localizações 

 Produto acabado – 230 localizações 

 

Duração das atividades consideradas 

O produto escolhido para o desenvolvimento do modelo de simulação apresenta uma rotatividade 

relativamente reduzida. Este fator implica que a receção das suas matérias-primas em armazém não 

ocorre com a frequência desejada para que sejam recolhidos dados suficientes para cada uma das 

atividades. Seriam necessários vários meses para recolher os dados necessários a utilizar na 

construção de modelo de simulação para torna-lo o mais fidedigno possível. Contudo, para fazer face 

a esta dificuldade decidiu-se aplicar a distribuição triangular de modo a contornar a incerteza 

associada à duração das atividades. 

A aplicação da distribuição triangular é uma distribuição contínua com um valor mínimo e máximo 

fixos (extremos) e um valor mais provável de ocorrer (moda). A aplicação da distribuição triangular é 

frequente em trabalhos realizados na área da simulação (Okagbue et al. 2014). Posto isto, são 

apresentados na tabela 6 os dados, recolhidos no armazém da Recipharm, relativos à duração das 

atividades em causa. 

Os dados referentes às medições presentes na tabela 6. As medições ao componente API são 

relativas a 35 paletes, ou seja, a um lote rececionado (6 000 kg). No que concerne aos frascos as 

medições foram efetuadas tendo como base as 27 paletes que são rececionadas por lote. Na 

atividade “Envio para fábrica” as medições efetuadas são relativas ao envio das paletes de API e de 

frascos necessárias para um lote padrão de fabrico.  

Outro aspeto a ter em consideração referente à tabela 6 é que as atividades da sala de amostragem 

e controlo de qualidade não apresentam uma medição através da aplicação da distribuição triangular, 

mas sim através de um valor médio (medido igualmente em minutos). Estas atividades, já descritas 

anteriormente, encontram-se na tabela de forma a efetuar um resumo de todos os tempos 

necessários à construção do modelo de simulação. 
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Tabela 6 – Caracterização da duração das atividades em estudo. 

Atividades Entidade Tipo 
Medições (minutos) 

Mínimo Moda Máximo 

Receção e verificação 
Frascos (por 27 paletes) Triangular 9 13 20 

API (por 35 paletes) Triangular 20 27 45 

Introdução no sistema e 
etiquetagem 

Frascos (por 27 paletes) Triangular 24 32 60 

API (por 35 paletes) Triangular 60 75 115 

Mudança para palete de plástico API (por 35 paletes) Triangular 180 200 400 

Sala de Amostragem API (por 35 paletes) Constante 1 575 

Mudança para palete padrão API (por 35 paletes) Triangular 180 200 400 

Armazenamento 
Frascos (por 27 paletes) Triangular 81 135 270 

API (por 35 paletes) Triangular 105 175 350 

Controlo de Qualidade 
Frascos (por 27 paletes) Constante 450 

API (por 35 paletes) Constante 4 500 

Envio para fábrica 
Produto Acabado (por lote 

padrão) 
Triangular 40 60 90 

Manufatura 
Produto Acabado (por lote 

padrão) 
Triangular 5 340 6 300 7 260 

Receção fábrica 
Produto Acabado (por 

palete) 
Triangular 1 2 3 

Embalamento película filme 
Produto Acabado (por 

palete) 
Triangular 2 3 4 

Armazenamento 
Produto Acabado (por 

palete) 
Triangular 1 2 3 

Controlo de Qualidade 
Produto Acabado (por 

palete) 
Constante 720 

Expedição 
Produto Acabado (por 

palete) 
Triangular 3 5 18 

 

4.3.4 Construção do Modelo em SIMLU8 

Nesta secção é elaborada a descrição do processo relativo à construção do modelo de simulação em 

SIMUL8 assim como efetuada a explicação referente às especificações introduzidas no software. 

Tendo como base os diagramas de ciclo de vida das entidades e o diagrama de ciclo de atividades do 

sistema construiu-se o modelo de simulação de raiz. 

A elevada taxa de ocupação das prateleiras é das principais preocupações para o gestor de 

armazém. Posto isto, o modelo de simulação foi desenvolvido de forma a facilitar a leitura referente à 

variabilidade do número de localizações. O modelo de simulação desenvolvido no âmbito da 

dissertação de mestrado encontra-se ilustrado na figura 34. Com o objetivo de simplificar a explicação 

detalhada da construção do modelo de simulação, o modelo foi dividido em 5 secções diferentes: 

 A – Processo que o API efetua desde a sua entrada no armazém até ser armazenado; 

 B – Processo que os frascos efetuam desde a sua entrada no armazém até serem 

armazenados; 

 C – Ordens de fabrico dos lotes a produzir; 

 D – Processo de manufatura; 

 E – Processo que o produto acabado efetua desde a sua receção da fábrica até à sua 

expedição. 

Uma vez que o modelo simulação desenvolvido é relativamente extenso, só as atividades com 

maior relevância e/ou complexidade é que se encontram ilustradas no corpo do presente 

documento, sendo que as restantes são ilustradas, devidamente assinaladas, em anexo.
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Figura 34 - Modelo de simulação desenvolvido em SIMUL8. 
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Configurações iniciais 

Inicialmente foi necessário definir o horário no modelo de simulação. Este processo é realizado 

através das propriedades do relógio (Clock Properties), definindo-se a hora de início do dia para as 

00:00h, a duração do dia para 24:00h assim como os dias por semana para 7 dias, ilustrado na figura 

35. Para as atividades que apresentem um horário mais reduzido foram criados os respetivos 

horários de funcionamento, que serão descritos posteriormente em maior detalhe. 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Configuração das propriedades do relógio. 

 

Outro aspeto relevante na fase inicial do desenvolvimento do modelo de simulação é a consideração 

automática que o software apresenta relativamente à distância entre cada ícone, ou seja, o tempo de 

viagem (Travel Time) do work item entre objetos. O SIMUL8 assume que essa distância no ecrã é 

proporcional à distância real. No entanto, para efeitos de simulação deste presente projeto essa 

distância é residual, e como tal, não irá ser considerada. Posto isto, foi definido nas preferências do 

software configurar para zero o Travel Time, como é ilustrado na figura 36. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Configuração do Travel Time para zero. 

 

Após estas configurações iniciais foi possível começar a desenvolver o modelo de simulação, 

configurando os seguintes ícones no SIMUL8 descritos na tabela 7. 

Tabela 7 - Ícones do SIMUL8. 
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Secções A e B – Processos do API e dos Frascos 

Estas secções desenvolvidas em SIMUL8 representam os processos que o API e os frascos efetuam 

desde a sua entrada no armazém até serem armazenados e libertados pelo controlo de qualidade 

para que estejam aptos a serem utilizados pela fábrica. 

Taxas de entrada do API e dos Frascos no armazém 

O API entra no sistema através de um start point, ilustrado na figura 37. Como já foi referido 

anteriormente, a taxa de entrada para o API é de 6 000 kg (35 paletes) a cada 30 dias (43 200 

minutos), ou seja, apresenta uma distribuição fixa. Para que o API dê entrada de um lote de 35 

paletes de cada vez foi necessário efetuar um batching.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Configuração do start point "API" . 

 

Relativamente à entrada dos frascos no sistema a configuração é a mesma. A única diferença são os 

valores a introduzir, são rececionadas 27 paletes no armazém a cada 14 dias (20 160 minutos) 

(consultar figura 86, em Anexo D). 

 

Receção e Verificação do API e dos frascos 

Assim que os componentes dão entrada no sistema, estes têm que passar pela atividade de 

“Receção e Verificação”. Esta atividade compreende as funções de receção e verificação de frascos e 

de API. São duas atividades distintas com tempos de execução diferentes. O único fator que têm em 

comum é o horário de funcionamento, que foi introduzido em ambas as atividades. 

Recorrendo às propriedades de shifts (turnos) foi adicionado um turno que corresponde ao horário de 

receção do armazém, ilustrado na figura 38. Este passo assegura que só entram no sistema frascos e 

API entre as 08:00h e as 16:30h, de segunda a sexta-feira. Este horário de funcionamento é também 

respeitante à atividade de introdução no sistema e etiquetagem do API e dos frascos. De notar que 

salvo referência em contrário, o horário de funcionamento a considerar é de segunda a sexta-feira 

das 08:00h às 00:30h (consultar figura 87, em Anexo D). 
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Figura 38 - Horário de receção de frascos e API. 
 

De seguida, foi necessário introduzir a duração da atividade, recorrendo à tabela 6 que contém os 

tempos medidos no armazém. Os valores medidos no armazém da Recipharm, referentes às 

atividades presentes na secção A e B do modelo de simulação, são relativos ao processamento de 35 

e 27 paletes de API e frascos respetivamente. Contudo, estas atividades nem sempre podem ser 

realizadas em batch (agrupadas), ou seja, os valores introduzidos nestas secções do modelo foram 

todos ajustados com o objetivo da atividade processar palete a palete. 

A figura 39 ilustra a configuração efetuada na atividade de receção e verificação do API e dos 

frascos. 

 

  

 

 

 

 

Figura 39 - Configuração da atividade de receção e verificação do API e dos frascos. 
 

Introdução no sistema e etiquetagem dos frascos e API 

Posteriormente os componentes têm que ser inseridos no sistema e etiquetados. Para realizar esta 

atividade, é necessário que existam localizações disponíveis no armazém, caso contrário terá que 

ficar a aguardar na área de receção. Posto isto, foram criados os recursos “Prateleira API” e 

“Prateleira Frascos”, ilustrado na figura 40. Foram ainda definidos os limites destes recursos, 300 

localizações de API e 200 localizações para frascos. 

 

 

 

 

Figura 40 - Recursos das prateleiras do API e dos frascos. 
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Posto isto, foi criada uma atividade fictícia (duração 0 minutos) que atribui uma localização por cada 

palete. A configuração desta atividade é apresentada na figura 41 (exemplo referente ao API). Foi 

configurado que o recurso atribuído nesta atividade não irá ser libertado até ordem contrária, de 

forma a manter a localização ocupada. A configuração relativa aos frascos encontra-se em anexo 

(consultar figura 88, em Anexo D). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Configuração da atividade fictícia que ocupa localizações na prateleira do API. 
 

A configuração da atividade de “Introdução no sistema e etiquetagem” do API e dos frascos é 

ilustrada em anexo (consultar figura 89, em Anexo D) uma vez que foi só necessário introduzir os 

valores referentes à duração da atividade. 

 

Mudança para palete de plástico, sala de amostragem e mudança para palete padrão do API 

Na secção A existem três atividades adicionais relativamente à secção B uma vez que o API tem que 

passar pela sala de amostragem, com as respetivas atividades de mudança de paletes antes e 

depois de efetuar a amostragem. Para a configuração das atividades referentes às mudanças de 

palete foram introduzidos os valores da duração da atividade (consultar figuras 90, em Anexo D). 

Relativamente à sala de amostragem esta envolve uma configuração mais elaborada. Foi criado um 

recurso de um só trabalhador com o respetivo horário laboral e disponibilidade (availability), ilustrado 

na figura 42. 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 - Configuração do recurso da sala de amostragem. 
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Segue-se a atividade “Sala de amostragem” onde foram introduzidos os valores relativos à duração 

da própria atividade e adicionado o respetivo recurso, ilustrado na figura 43. Neste caso o recurso é 

utilizado e libertado no final da atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Configuração da atividade "Sala de Amostragem". 

 

Armazenamento e controlo de qualidade dos frascos e do API 

A configuração das atividades de armazenamento dos componentes encontra-se ilustrada em anexo 

(consultar figura 91, em Anexo D), uma vez que não apresenta nenhuma especificação que necessite 

ser explicada. 

Após os componentes se encontrarem armazenados, é necessário efetuar o processo de controlo de 

qualidade que assegura que o API e os frascos não são utilizados até que este procedimento esteja 

concluído e com resultados positivos (que aprovam a sua utilização). No presente modelo de 

simulação, é assumido que todos os controlos de qualidade efetuados ao API e aos frascos 

apresentam resultados positivos. Foi necessário criar uma atividade “Controlo de Qualidade” para 

cada um dos componentes, assim como o respetivo recurso da atividade. A figura 44 ilustra a 

configuração efetuada para o API, sendo que em anexo encontra-se representada a configuração dos 

frascos (consultar figura 92, em Anexo D). 

 

 

  

  

 

 

 
Figura 44 - Configuração da atividade de controlo de qualidade do API. 
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Secção C – Ordens de fabrico 

Esta secção do modelo é responsável pelas ordens de fabrico, ou seja, por fazer movimentar as 

matérias-primas armazenadas na prateleira para a fábrica a fim de serem produzidos um ou dois 

lotes padrão de produto acabado. 

 

Configuração para a preparação de 1 ou 2 lotes padrão 

Foi criado um start point para permitir a entrada de encomendas no sistema, configurando um valor 

relativamente reduzido, entre cada entrada da entidade, de forma a garantir que existem sempre work 

items disponíveis para serem processados pela atividade fictícia “Ordens de fabrico”. Esta entidade 

representa as ordens de fabrico emitidas pela equipa de planeamento de produção. A criação desta 

atividade fictícia ajuda a simular a realidade definindo o tempo entre cada ordem de fabrico a enviar 

para a fábrica, dado por uma distribuição exponencial com uma média de sensivelmente 6,5 dias, ou 

seja, 9 360 minutos. Outro aspeto que importa referir é a configuração efetuada à saída desta 

atividade uma vez que 82,5% das vezes são produzidos dois lotes, sendo que nos restantes casos 

(17,5%) é pedido apenas um lote. A configuração desta atividade é ilustrada na figura 45. 

 

 

 

 

  

Figura 45 - Configuração da atividade "Ordens de Fabrico". 

 

Nas filas de espera (queues) “API disponível” e “Frascos disponíveis” encontram-se, respetivamente, 

o API e os frascos que estão armazenados e disponíveis para serem utilizados pela fábrica. 

Posteriormente foram criadas duas atividades fictícias “Preparar 1 lote” e “Preparar 2 lotes”. Estas 

atividades foram configuradas para receberem as quantidades necessárias à produção de 1 lote (4 

APIs e 9 frascos) ou 2 lotes (8 APIs e 18 frascos), ilustrado na figura 46. De forma a enviar as 

matérias-primas no tempo correto estas atividades só libertam os frascos e o API quando recebem o 

work item proveniente da atividade fictícia “Ordens de Fabrico”. Neste caso o assemble está ativo 

dado que são agregados o API, os frascos e a ordem de fabrico num só work item. 

Outro aspeto que importa descrever, é o facto de se ter selecionado a opção First in list (primeiro em 

lista). Esta configuração permite ao simulador associar o tempo de permanência no sistema do work 

item que se encontra em primeiro na lista do routing in, ou seja, neste caso irá ser o tempo relativo ao 

work item “Ordens de Fabrico”.  
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Figura 46 - Configuração do routing in das atividades "Preparar 1 lote" e "Preparar 2 lotes". 

 

Labels Envio, Time e Lote 

Uma vez agregados os work items num só, foi necessário criar labels (etiquetas) de forma a distinguir 

o número de lotes a produzir (label lote), assim como o tempo necessário para o seu fabrico (label 

time). Foi também necessário cria a label Envio, uma vez que o tempo de duração da atividade que 

envia as matérias-primas para a fábrica é diferente caso sejam enviados um ou dois lotes padrão. Na 

configuração da label lote foi atribuído o valor 1, á produção de 1 lote, e o valor 2 à produção de 2 

lotes. Relativamente à configuração da label time foi aplicada a distribuição triangular com a respetiva 

duração para o fabrico. Ilustrada na figura 47, encontra-se a configuração efetuada na atividade 

fictícia “Preparar 1 lote”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 - Configuração da label time na atividade fictícia “Preparar 1 lote”. 

 

De notar que os dados recolhidos e introduzidos no SIMUL8 são referentes à produção de um lote 

padrão, posto isto, foi necessário criar uma distribuição combinada de duas distribuições de fabrico 

de um lote, ilustrado na figura 48. 
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Figura 48 - Distribuição combinada para produção de 2 lotes padrão na label time. 

 

A mesma configuração efetuada na label time foi utilizada para a label envio, mas relativamente à 

atividade “Enviar Fábrica” (consultar figura 93, em Anexo D). 

 

Secção D – Processo de Manufatura 

Esta secção é responsável pela manufatura, ou seja, da passagem das matérias-primas (API e 

frascos) a produto acabado (PA).  

Libertar localizações de API e frascos nas prateleiras 

Uma vez que as matérias-primas vão ser enviadas para a fábrica, é necessário libertar as 

localizações que as paletes ocupam nas respetivas prateleiras. Ilustrado na figura 49, encontra-se a 

atividade fictícia criada para realizar essa operação, onde são libertados os recursos “Prateleira API” 

e “Prateleira Frascos”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 - Configuração da atividade responsável por libertar as localizações das prateleiras do API e dos 
frascos. 

 

Envio de matérias-primas para a fábrica 

Após concluído este passo é possível efetuar a atividade “Enviar Fábrica”. Nesta configuração, para 

além da introdução dos dados referentes à sua duração com uma distribuição triangular e a 

configuração da label envio, foi também necessário selecionar a opção “esperar que a saída esteja 

livre” (wait until exit clear), no routing in da atividade. Esta opção faz com que a atividade só processe 

um work item caso possa libertá-la, ou seja, caso não haja fila à saída (consultar figura 94, em Anexo 

D). 
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Manufatura 

Posteriormente procede-se ao fabrico. Foi criada a atividade “Manufatura” em que o tempo de 

duração é atribuído através da label time que contém a respetiva duração de fabrico de um ou dois 

lotes padrão. A figura 50 ilustra esta configuração. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 50 - Configuração da atividade "Manufatura". 

 

Configuração do ajuste do número de paletes de produto acabado consoante o número de 

lotes padrão produzidos 

Após a manufatura foi necessário arranjar um solução que permitisse controlar quantas localizações 

de produto acabado é que são ocupadas consoante o fabrico de um ou dois lotes padrão. Posto isto, 

foram criadas três atividades fictícias, a primeira (ilustrada na figura 51) separa os lotes produzidos 

através da label lote (1 ou 2) e as outras, configurando o batching no routing out, para fazerem sair 5 

work items (um lote padrão) ou 10 work items (dois lotes padrão). A figura 52 ilustra a configuração 

efetuada para a atividade “1 Lote Padrão” sendo que para a atividade “2 Lotes Padrão” a 

configuração é igual mudando apensas os valores. 

 

 

 

 

 

Figura 51 - Configuração da atividade "Separa Lote Produzido". 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 - Configuração do routing out da atividade "1 Lote Padrão". 
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Secção E – Armazenamento do produto acabado e expedição 

Por fim, a última secção do modelo desenvolvido em SIMUL8 refere-se ao processo pelo qual o 

produto acabado é rececionado da fábrica até que seja expedido.  

 

Ocupação das localizações na prateleira de produto acabado 

O início desta secção do modelo começa com a atividade fictícia “Ocupar prateleira PA” que foi criada 

com o objetivo de atribuir às paletes de produto acabado, assim que saem da fábrica, uma 

localização para o seu armazenamento. Para isso, foi necessário criar o recurso “Prateleira PA”, com 

a capacidade máxima de 230 localizações. A configuração deste processo é ilustrada na figura 53. 

Nesta atividade foi também necessário aplicar a opção de usar o recurso mas não o libertar, como foi 

anteriormente utilizado pelos recursos das prateleiras de API e de frascos, para que o recurso esteja 

sempre alocado até ser expedido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 - Configuração da atividade "Ocupar prateleira PA" e recurso "Prateleira PA". 

 

De notar que a duração de todas as atividades presentes nesta secção é referente aos valores de 

manipulação de uma palete de produto acabado (um só work item). 

 

Processos de receção da fábrica, colocação de película filme e armazenamento das paletes de 

produto acabado 

Posteriormente à atribuição de uma localização de armazenamento a cada uma das paletes de 

produto acabado, este pode ser rececionado, envolto em película filme e armazenado. Dado que a 

configuração destas atividades não envolve grande complexidade, a sua ilustração foi colocada em 

anexo (consultar figura 95, em Anexo D). 

 

Controlo de qualidade do produto acabado 

Após o produto acabado se encontrar armazenado, este tem que aguardar que o controlo de 

qualidade dê aprovação para que seja expedido. Para configurar este processo, foi necessário criar a 
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atividade “Controlo Qualidade PA” assim como o respetivo recurso alocado à atividade. A figura 54 

apresenta a configuração efetuada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 - Configuração da atividade de controlo de qualidade do produto acabado. 

 

Importa referir que depois do produto acabado ser libertado pelo controlo de qualidade é 

imediatamente expedido. Sendo assim, após terminada a atividade de controlo de qualidade a palete 

de produto acabado passa por uma atividade fictícia para libertar a localização que ocupa na 

prateleira de PA, a configuração é apresentada na figura 55. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 - Configuração da atividade fictícia que liberta as localizações da prateleira de produto acabado. 
 

Expedição 

Posteriormente foi criada a atividade de “Expedição” que compreende o processo de retirar as paletes 

da prateleira PA até à sua expedição. Por último e para concluirmos o modelo de simulação foi criado 

o ponto de saída (End Point) “Sair do Sistema” para permitir às entidades sair do sistema. Dado que 

ambas as configurações não justificam nenhuma explicação, estas encontram-se ilustradas em anexo 

(consultar figura 96, em Anexo D). 

 

4.3.5 Verificação e Validação do Modelo de Simulação 

Esta secção compreende uma etapa bastante importante referente ao desenvolvimento de um 

modelo de simulação. A utilização de um modelo simplificado daquele que é o modelo real, apesar da 

sua simplicidade, também se traduz em resultados aproximados à realidade. A simplificação do 
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modelo não pode ser efetuada de maneira a que o modelo represente outra situação que não a da 

empresa em causa. Para que estes resultados sejam coerentes e espelhem o funcionamento real do 

sistema, é necessário verificar e validar o modelo desenvolvido. O principal objetivo da verificação é 

garantir que o modelo não tem erros de implementação. A validação garante que o modelo apresenta 

o rigor necessário de modo a imitar a realidade. 

Foi realizada uma primeira análise para verificar se o modelo funciona de forma adequada. Foi 

efetuada uma análise às atividades que mais dificuldades criaram durante a fase de desenvolvimento 

do modelo, nomeadamente nos processos de ocupação e libertação dos recursos das prateleiras (de 

API, frascos e PA), na agregação de matérias-primas para o fabrico e na separação por lotes na 

receção da fábrica. São também analisadas outras secções do modelo para certificar que este se 

encontra bem implementado. A decomposição do modelo em várias partes permite analisar os vários 

processos passo-a-passo, de modo a evitar a complexidade de analisar o sistema como um todo. 

Para realizar estas verificações foi utilizado um tempo de simulação de 6 meses como configuração 

inicial, com exceção de alguns casos devidamente assinalados. Este valor não foi escolhido 

inteiramente ao acaso, uma vez que o modelo apresenta atividades com alguma discrepância 

relativamente ao tempo de chegada entre cada work item e tempos de processamento de atividades. 

Foi escolhido um período de tempo que consiga abranger todos os processos de forma a testar o 

modelo e verificar se as atividades se encontram bem implementadas. 

 

Entrada de API e de frascos no sistema 

Uma das verificações necessárias a fazer ao modelo é se o API e os frascos entram corretamente no 

sistema. Foram analisados os resultados das filas de espera que recebem os work items dos 

respetivos start points, onde foi possível confirmar que tanto o API como os frascos entram 

corretamente no sistema, apresentando sempre valores múltiplos aos valores fixos iniciais, ilustrado 

na tabela 8. Esta tabela permite também confirmar que o número de unidades rececionadas é o 

correto.  

Tabela 8 - Tabela com os tempos de entrada no sistema do API e dos frascos. 

API Frascos 

Tempo de entrada no 
sistema (minutos) 

Quantidade 
(unidades) 

Tempo de entrada no 
sistema (minutos) 

Quantidade 
(unidades) 

0 0 0 0 

5 0 5 0 

10 0 10 0 

15 0 15 0 

(…) (…) 

43 200 35 20 160 27 

(…) (…) 

86 400 35 40 320 27 

(…) (…) 

129 600 35 60 480 27 

(…) (…) 
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Processo de ocupação e libertação de localizações nas prateleiras 

Como foi referido anteriormente, foram criados recursos no SIMUL8 de forma a imitarem o 

comportamento de ocupação/libertação de mercadoria nas prateleiras. Num primeiro momento, foi 

necessário verificar se as localizações eram ocupadas e libertadas nos momentos corretos. Como é 

ilustrado na figura 56 (tempo de simulação configurado para chegar apenas um lote de frascos) e 

utilizando o exemplo da chegada de um lote de frascos, é possível confirmar que o recurso é utilizado 

e não é libertado.  

 

 

 

 

Figura 56 - Esquema de ocupação da prateleira dos frascos. 
 

São processados pela atividade “Ocupar Prateleira Frascos” 27 work items, que são depois enviados 

para uma fila, onde é possível verificar que se encontram os mesmo 27 work items com um recurso 

cada um. Estes resultados são ilustrados na figura 57. 

 

 

   

 

 

Figura 57 - Vários resultados referentes à ocupação da prateleira dos frascos. 
 

Após o correto funcionamento da ocupação das prateleiras foi necessário verificar se os work items 

libertam os recursos quando é suposto. Na figura 58 encontra-se representado o processo de 

libertação das localizações do API e dos frascos. A fila de espera anterior à atividade de libertação 

processou 15 work items, que posteriormente é possível verificar que esses mesmos work items já 

não se encontram com nenhum recurso atribuído, ou seja, foram corretamente libertados. 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 58 - Esquema e resultados da libertação de API e frascos das prateleiras. 
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Outro aspeto importante que foi necessário verificar foi a capacidade que o sistema apresenta 

quando é sujeito a um número muito superior face à capacidade máxima disponível de localizações 

nas prateleiras. Para isso, e continuado com o exemplo referente aos frascos, foi alterado o batching 

em relação ao número de frascos que chegam ao armazém de 27 para 1 000 unidades, ilustrado na 

figura 59. 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 - Alteração do batching da chegada de frascos ao armazém. 

 

Posto isto, os resultados são ilustrados na figura 60, e permite concluir que o modelo se comporta 

como era esperado, bloqueando os work items quando não existem recursos disponíveis.  

 

 

Figura 60 - Esquema referente à verificação  

 

Foi efetuada uma verificação semelhante para a prateleira do API e de produtos acabado, registando 

uma implementação igualmente bem-sucedida tanto na ocupação como na libertação de recursos. 

 

Processo de agregação de API e frascos para fabrico de 1 ou 2 lotes padrão 

Este processo foi um dos mais trabalhosos durante a fase de desenvolvimento do modelo de 

simulação, ilustrado na figura 61. 

 

 

 

 

 

Figura 61 - Esquema em SIMUL8 do processo de agregação de matérias-primas para produção. 
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Para confirmar que o número de ordens de fabrico que entram e são processadas no sistema foram 

analisados os resultados, referentes às filas de espera e às atividade envolvidas no processo, 

representados na figura 62. 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 - Resultados referentes às filas de espera e atividades envolvidas no processo de agregação de 
matérias-primas. 

 

Posto isto, foi necessário verificar se os work items em questão são processados corretamente. A 

figura 63 mostra o conteúdo da fila de espera que contém os 15 work items, onde é possível 

confirmar que, por exemplo, o work item número 2 contém a label lote 1 e que apresenta 

respetivamente os 4 recursos de API e os 9 de frascos necessários à produção de 1 lote padrão. O 

mesmo se verifica para os restantes casos, resultando na correta implementação deste processo. 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 63 - Conteúdo da fila de espera que contém os work items com as matérias-primas agregadas. 

 

Processo de separação por lotes na receção da fábrica 

Este processo também causou algumas dificuldades durante o desenvolvimento do modelo de 

simulação. O esquema em causa é ilustrado na figura 64, para efeitos de verificação foram 

desagregadas as filas de espera para que seja percetível a separação por lote. De notar que nesta 

verificação foram usados os mesmos valores utilizados na verificação anterior, ou seja, foram 

processadas 15 ordens de fabrico, sendo que 8 são referentes à produção de um lote e 7 de dois 

lotes. 
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Figura 64 - Esquema do SIMUL8 referente à separação de lotes pós-produção. 

 

Este processo foi efetuado para fazer a passagem de um work item que foi processado pela atividade 

“Manufatura” em 5 ou 10 work items caso tenham sido produzidos 1 ou 2 lotes respetivamente. 

Podemos comprovar pela figura 64, que a separação por lotes foi bem efetuada assim como o 

número de work items, 40 (8 ordens de fabrico x 5 localizações) no lote 1 e 70 (7 ordens de fabrico x 

10 localizações) no lote 2. Após esta verificação confirma-se que este processo foi implementado 

corretamente. 

 

Labels time e envio 

O correto funcionamento das labels é determinante para o sucesso do modelo desenvolvido, uma vez 

que a sua má implementação pode levar a resultados deturpados. A label envio determina a duração 

da atividade que envia as matérias-primas para a fábrica e a label time a duração que a atividade de 

manufatura terá ao processar os work items, consoante a ordem de fabrico seja de 1 ou 2 lotes 

padrão. Utilizando a mesma configuração para o tempo inicial de simulação da verificação anterior, 

onde foram emitidas 15 ordens de fabrico, é possível visualizar o esquema ilustrado na figura 65. As 

filas de espera foram separadas para ser percetível a leitura dos resultados. Posto isto, foram 

analisados os resultados de cada fila de espera e foi possível concluir que ambas as lables 

apresentam valores expectáveis, dentro do intervalo, consoante a respetiva distribuição triangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 65 - Esquema referente à verificação das labels time e envio. 
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Recurso da sala de amostragem 

Dado que esta secção apresenta algumas limitações, uma vez que o recurso apenas está dedicado a 

processar o API 25% do seu horário de funcionamento, foi efetuado uma verificação para confirmar 

este dado. A figura 66 ilustra a ocupação do recurso da sala de amostragem a 22%, ou seja a 86% da 

capacidade máxima (25%). Confirmando a correta implementação. 

 

 

 

 

 

Figura 66 - Utilização do recurso da sala de amostragem. 

 

Validação do modelo de simulação 

Após efetuada a verificação ao modelo e confirmada a implementação bem-sucedida dos diversos 

processos, é necessário proceder à sua validação. Esta fase tem por objetivo analisar se os valores 

resultantes do modelo de simulação desenvolvido se encontram enquadrados com a realidade, bem 

como se existe algum congestionamento ao longo do modelo. Esta secção compreende também a 

estabilização do sistema, definindo o tempo de warm up, o tempo de simulação e o número de runs 

(número de vezes que modelo é executado) a considerar. 

Nesta fase o modelo de simulação já se encontra implementado e com os dados, previamente 

recolhidos no armazém, devidamente inseridos. Como já foi referido anteriormente o presente 

trabalho foca a sua análise na flutuação do número de localizações das prateleiras, como tal, foi 

necessário confirmar se não existem congestionamentos ao longo do modelo que comprometam a 

leitura dos resultados e dificultem a estabilização do próprio sistema.  

Para a análise de congestionamento do sistema foi definido um tempo de simulação de 3 anos. Após 

analisados os resultados das filas de espera mais críticas presentes no modelo, nomeadamente as 

que antecedem atividades mais longas ou que apresentem limitações de horário de funcionamento ou 

de recursos. Foi possível concluir que o modelo de simulação desenvolvido em SIMUL8, em termos 

qualitativos, identifica corretamente os bottlenecks que já haviam sido inicialmente assinalados: filas 

de espera na ocupação de API, na sala de amostragem, no envio de lotes de produção para a fábrica 

e no controlo de qualidade do PA (ilustrados respetivamente nas figuras 67 e 68), uma vez que 

apresentam tempos médios de espera significativos. 
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Figura 67 - Resultados das filas de espera que antecedem as atividades de ocupação da prateleira do API e sala 
de amostragem. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 - Resultados das filas de espera que antecedem as atividades libertar prateleira API e frascos e 
controlo de qualidade PA. 

 

No entanto, em termos quantitativos, os dados carecem de confirmação uma vez que tive 

oportunidade de confrontar os responsáveis da empresa mas sem sucesso. A transição no processo 

de aquisição da Lusomedicamenta por parte da Recipharm dificultou a obtenção de resultados. 

Através da leitura dos resultados da fila de espera que antecede o processo de agregação de 

matérias-primas e da utilização do recurso da prateleira de API, ilustrados na figura 69, é possível 

verificar que o API cresce indefinidamente até atingir a capacidade máxima (300 localizações) 

congestionando consequentemente a entrada de novas chegadas de API ao armazém. 

 

 

 

 

 

 

Figura 69 - Resultados do congestionamento causado pelo API. 

 

Contudo, na realidade, a equipa responsável pela gestão do nível de stock do armazém, face à 

ocupação deste, toma a decisão de parar pontualmente a chegada de matérias-primas. Este fator 
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reflete a grande variabilidade que o sistema apresenta. Posto isto, foi tomada a decisão de ajustar a 

periodicidade da chegada de API ao armazém com o intuito de equilibrar o sistema.  

Foram efetuados os cálculos necessários de forma a não congestionar o sistema e a garantir que os 

pedidos da fábrica continuem a ser satisfeitos (consultar Anexo E). Desta forma, o API passa a entrar 

no armazém a cada 57 000 minutos (39,58 dias). Este reajuste traduz-se, num aumento entre a 

chegada de cada lote de API de sensivelmente 10 dias. Através da figura 70, e correndo o modelo 

durante 3 anos é possível verificar que a utilização do recurso das prateleiras do API já não apresenta 

um crescimento exponencial. 

 

 

 

 

 

Figura 70 - Evolução do recurso de prateleiras do API após ajuste. 

 

Warm up 

Após efetuado o ajuste de modo a não congestionar o sistema é importante analisar o período de 

warm up. Este período é necessário visto que no início da simulação existe alguma inconsistência 

nos resultados uma vez que o modelo ainda não se encontra estabilizado. Posto isto, o warm up é o 

intervalo de tempo em que o software não contabiliza os resultados, intervalo esse que é necessário 

à estabilização do modelo para posteriormente recolher resultados consistentes. 

Pelo que foi referido anteriormente, dada a grande variabilidade que o sistema apresenta e apesar 

das prateleiras de matérias-primas serem um aspeto que importa realçar, para efeitos de warm up 

são apenas consideradas as seguintes medidas de desempenho: 

 Tempo médio de permanência no sistema; 

 Taxa de utilização do recurso do controlo de qualidade do produto acabado; 

 Tempo médio de espera na fila que antecede o controlo de qualidade do produto acabado; 

 Taxa de utilização do recurso da sala de amostragem; 

 Taxa de utilização das prateleiras de PA. 

Com o objetivo de obter resultados com maior fiabilidade nesta análise, foi executada uma simulação 

com um tempo de simulação longo. De forma a facilitar a leitura dos resultados, foram construídos os 

gráficos representados nas figuras 71, 72 e 73 que ilustram, respetivamente, as evoluções do tempo 

médio no sistema, do tempo médio de espera da fila que antecede o CQ PA e da taxa de utilização 

dos recursos. Os dados utilizados para a construção dos gráficos encontram-se em anexo (consultar 

tabela 19, em Anexo F). Para se definir um período de warm up adequado é necessário que as 

medidas de desempenho se encontrem estáveis e que sobretudo o comportamento inicial seja 
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expurgado. Através da leitura dos gráficos é percetível que só a partir do mês 18 é que o tempo 

médio em sistema é que começa a estabilizar. Assim, com base nas figuras, escolheu-se um período 

de warm up de18 meses. 

 

 

 

 

 

 

Figura 71 - Evolução do tempo médio em sistema sem warm up. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 - Evolução do tempo médio de espera da fila que antecede o CQ PA sem warm up. 

 

 

 

 

 

 

Figura 73 - Evolução da utilização dos recursos da SA, prateleira PA e CQ PA sem warm up. 

 

Tempo de simulação 

Para determinar o tempo de simulação, foi efetuado o mesmo procedimento que foi utilizado no warm 

up. Foi executada uma corrida (run) mas agora com o tempo de warm up definido anteriormente. 

Para registar a sua evolução, o tempo de simulação foi variando para verificar o momento onde o 

sistema começa a estabilizar, ou seja que os indicadores de desempenho estabilizam.  

As medidas de desempenho escolhidas foram as mesmas analisadas no warm up. Os resultados 

referentes à evolução registada no tempo médio em sistema, do tempo médio de espera da fila que 

antecede o CQ PA e da taxa de utilização dos recursos encontram-se ilustrados, respetivamente, nas 
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figuras 74, 75 e 76 (consultar tabela 19, em Anexo F). Através da leitura dos gráficos é possível 

verificar que, apesar da evolução da taxa de utilização dos recursos se encontra estável logo a partir 

dos 3 meses, só após 24 meses é que todas as medidas de desempenho se encontram 

estabilizadas. Assim sendo, o tempo considerado para a simulação é de 24 meses. 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 - Evolução do tempo médio em sistema com warm up. 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 - Evolução da utilização dos recursos com warm up. 

 

 

 

 

 

 

Figura 76 - Evolução da utilização dos recursos da SA, prateleira PA e CQ PA com warm up. 

 

Número de runs a considerar em cada experiência 

Para testar uma solução, é necessário realizar uma experiência com vários runs, recorrendo a séries 

de número pseudoaleatórios e independentes entre si, com o objetivo de assegurar resultados com 

intervalos de confiante mais estreitos. Através da ferramenta do SIMUL8, Trial Calculator, foi possível 

chegar a um número recomendado de runs, ilustrado na figura 77. Visto que o sistema apresenta 

uma grande variabilidade foi introduzido um intervalo de confiança de 10%.  
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A leitura dos resultados permite concluir que a o tempo médio de permanência no sistema é a medida 

de desempenho que mais variabilidade tem, dado o elevado número de runs recomendados. Por 

conseguinte, conclui-se que 42 é o número de runs mais adequado para o modelo. 

 

 

 

 

 

Figura 77 - Número de runs recomendado pelo trials calculator. 

 

4.4 Experiências e Discussão dos Resultados 

Nesta secção são apresentados os resultados obtidos após realizar algumas análises ao modelo de 

simulação. O recurso à análise de sensibilidade nesta secção é uma ferramenta interessante na 

medida em que é possível alterar os inputs do modelo, de forma a ver o seu efeito no output do 

sistema. Foram conduzidas 3 análises, variando 3 parâmetros, com o intuito de se analisar os 

respetivos resultados. Para efetuar estas análises, foram alterados alguns inputs do modelo de forma 

a reduzir o tempo médio em sistema, ou seja, o tempo médio desde da chegada de uma ordem de 

fabrico até à sua expedição como produto acabado, uma vez que é a medida de desempenho 

diretamente relacionada com a satisfação da procura. Assim sendo, os resultados que carecem de 

maior análise são os tempos de espera nos vários bottlenecks ao longo do sistema, nas filas de 

espera na ocupação de API, na sala de amostragem, no envio de lotes de produção para a fábrica e 

no controlo de qualidade do PA, assim como as taxas de utilização dos recursos da sala de 

amostragem e do controlo de qualidade do produto acabado. Posteriormente e após terem sido 

elaboradas 3 análises variando 3 parâmetros unidimensionalmente, é realizada uma análise 

multidimensional combinando as variações dos 3 parâmetros em questão. 

Na tabela 9, encontram-se representadas as configurações que foram impostas ao sistema em cada 

uma das análises. De notar que os restantes parâmetros que não constam na tabela são os mesmos 

utilizados quando o modelo foi desenvolvido, não havendo mais nenhuma alteração. 

Tabela 9 - Resumo da configuração dos parâmetros em cada análise. 

Parâmetros Análise 1 Análise 2 Análise 3 

Tempo de simulação 24 meses 24 meses 24 meses 

Warm up 18 meses 18 meses 18 meses 

Nº runs 42 42 42 

Nº de linhas de fabrico 1; 2 e 3 1 1 

Nº de recursos CQ PA 1 1 1; 2 e 3 

Nº de recursos Sala Amostragem 0,25 0,25; 0,50; 0,75 e 1 0,25 
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Na primeira análise optou-se por observar o comportamento do sistema face à alteração do número 

de linhas dedicadas ao fabrico do produto em estudo. A segunda e terceira análise compreendem a 

análise do impacto do número de recursos disponíveis na sala de amostragem e no controlo de 

qualidade de produto acabado. Esta análise justifica-se uma vez que são atividades críticas no 

sistema e que coincidem com pontos de estrangulamento. 

 

4.4.1 Análise 1 – Variação do número de linhas de fabrico 

A fábrica representa um dos componentes mais escassos do modelo, uma vez que apenas dedica 

uma linha de fabrico para a produção do produto em estudo. Embora a fábrica produza 24h por dia, 

existe fila de espera de pedidos para serem produzidos. De forma a perceber qual o impacto que o 

número de linhas de fabrico tem no sistema, foram construídas as tabelas 10, 11 e 12, que ilustram 

respetivamente, os resultados obtidos do tempo médio em sistema e do tempo médio de espera no 

envio de matérias-primas para a fábrica com uma, duas e três linhas de fabrico. Para aumentar o 

número de linhas no modelo, foi utilizada a função replicate (replicar) que, de forma fácil, replica a 

atividade em questão. 

Tabela 10 – Dados relativos à análise 1, para uma linha de fabrico. 

Objeto de simulação Medida de desempenho 24 meses 

Sair sistema Tempo médio em sistema (mints) 87 130,92 

Fila de espera para libertar prateleiras API 
e frascos 

Tempo médio em fila de espera (mints) 15 332,32 

 

Tabela 11 – Dados relativos à análise 1, para duas linhas de fabrico. 

Objeto de simulação Medida de desempenho 24 meses 

Sair sistema Tempo médio em sistema (mints) 78 820,73 

Fila de espera para libertar prateleiras API 
e frascos 

Tempo médio em fila de espera (mints) 116,07 

 
 

Tabela 12 – Dados relativos à análise 1, para três linhas de fabrico. 

Objeto de simulação Medida de desempenho 24 meses 

Sair sistema Tempo médio em sistema (mints) 78 687,17 

Fila de espera para libertar prateleiras API 
e frascos 

Tempo médio em fila de espera (mints) 15,52 

 

É percetível o impacto que tem nos tempos de espera o facto de se adicionar mais uma ou duas 

linhas de fabrico. Analisando os dados, é possível obter uma redução de 9,5% no tempo médio em 

sistema e de 99,2% (uma redução de sensivelmente de 10,6 dias) no tempo médio de espera no 

envio de matérias-primas para a fábrica. Outro aspeto que carece de análise é ligeira redução obtida 

com uma terceira linha de fabrico. Ao analisar os resultados obtidos quando se implementam 3 linhas 

de fabrico dedicadas à produção do produto em estudo conclui-se que a diferença de tempos de 

espera não é tão significativa face à diferença registada anteriormente com a implementação de 2 
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linhas de fabrico, registando uma redução de apenas 0,17% no tempo médio em sistema e de 86,6% 

(correspondente a cerca de 101 minutos) no tempo médio de espera no envio de API e frascos para a 

fábrica. 

Posto isto, é possível concluir que a implementação de uma segunda linha de fabrico tem impactos 

significativos na redução do tempo de espera no envio de pedidos para a fábrica, uma vez que se 

consegue, em média, reduzir esse tempo em cerca de 10,6 dias, que por consequência reduz 

também o tempo médio em sistema. Relativamente à redução de tempo médio em sistema é possível 

concluir que se obtém uma redução de 9,5% (8 355,98 minutos). 

Outra conclusão que esta análise permite concluir é que a implementação de uma terceira linha de 

fabrico não apresenta um impacto tão expressivo como a diferença de uma para duas linhas de 

fabrico. 

 

4.4.2 Análise 2 – Variação da disponibilidade do recurso da sala de 

amostragem 

A sala de amostragem apresenta um único recurso que apenas se encontra disponível 25% do seu 

horário de funcionamento a trabalhar na amostragem do API. Este fator contribui para um tempo 

médio de espera significativo. Com o objetivo de reduzir esse tempo de espera optou-se por simular o 

modelo alterando a taxa de utilização do recurso da sala de amostragem de forma a observar a sua 

variação relativa (à disponibilidade anterior), ilustrado na figura 78 (consultar tabela 21, ver Anexo G). 

  

 

  

   

 

 
  

 
 
 

Figura 78 - Evolução do tempo médio de espera para a sala de amostragem. 

 

Era expectável que o tempo médio de espera que antecede a atividade da sala de amostragem fosse 

reduzindo com o aumento da taxa de utilização do recurso. Esta análise também permite concluir que 

a maior variação que existe é quando o recurso dedica 50% do seu horário de funcionamento na 

amostragem do API, reduzindo o tempo médio de espera em aproximadamente 4,1 dias. A leitura da 

figura 78 também permite constatar que o aumento da disponibilidade vai tendo cada vez menos 

impacto na redução do tempo médio de espera na fila que antecede a atividade da sala de 

amostragem. 
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4.4.3 Análise 3 – Variação do número de recursos disponíveis no controlo de 

qualidade de produto acabado 

Após ter sido analisado o comportamento do recurso da sala de amostragem, outro recurso que 

carece de análise é o do controlo de qualidade do produto acabado. Recorrendo novamente à 

ferramenta replicate foi analisado o tempo médio de espera que antecede a atividade de controlo de 

qualidade de produto acabado equacionando a utilização de um, dois ou três recursos. Através da 

figura 79 é possível concluir que o tempo médio de espera reduz à medida que é adicionado um novo 

recurso, sendo que a maior variação relativa (ao número de recursos anterior) acontece quando se 

implementa um segundo recursos na atividade, reduzindo em cerca de 3 dias o tempo médio de 

espera (consultar tabela 22, ver Anexo G). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 79 - Evolução do tempo médio de espera para o controlo de qualidade de produto acabado. 

 

O facto de se ter registado uma variação acentuada ao adicionar recursos à atividade do controlo de 

qualidade de produto acabado, por consequência, existe um impacto no tempo médio em sistema. A 

figura 80 ilustra a respetiva variação presente no tempo médio em sistema quando implementado um, 

dois ou três recursos na atividade de CQ do PA.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 80 - Evolução do tempo médio em sistema com um, dois e três recursos no CQ do PA. 
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Esta análise permite concluir que a implementação de um segundo recurso na atividade de controlo 

de qualidade de produto acabado traduz uma redução de aproximadamente 2,9 dias no tempo médio 

em sistema que corresponde a uma variação de -4,91%. Contudo, a redução obtida com a 

implementação de um terceiro elemento não é tão acentuada, registando-se uma redução de apenas 

-0,98%, o equivalente a sensivelmente 13,4 horas. 

 

4.4.4 Análise e Discussão dos Resultados 

Após realizadas as análises, foi possível construir a tabela 13, que resume os resultados obtidos nas 

três análises. 

Tabela 13 – Resumo dos resultados das três análises realizadas. 

 
Análise 1 Análise 2 Análise 3 

  Nº linhas de fabrico Disponibilidade do recurso na SA Nº recursos no CQ de PA 

Descrição da 
medida de 

desempenho 
1 2 3 25% 50% 75% 100% 1 2 3 

Tempo médio em 
sistema (minutos) 

87 130,92 78 820,73 78 687,17 78 687,17 78 784,54 78 937,83 79 289,56 86 530,74 82 280,68 81 477,33 

Tempo médio de 
espera no envio de 

matérias-primas 
para a fábrica 

(minutos) 

15 332,32 116,07 15,52 15 332,32 16 362,98 16 502,39 16 812,08 15 332,32 15 333,28 15 332,93 

Tempo médio de 
espera para a sala 

de amostragem 
(minutos) 

10 880,34 10 880,34 10 880,34 10 880,34 4 954,92 2 938,92 2 049,78 10 880,34 10 880,34 10 880,34 

Tempo médio de 
espera para o CQ 
de PA (minutos) 

6 174,12 18 991,16 19 496,05 19 496,05 18 871,84 18 871,68 18 897,77 6 161,89 1 793,66 979,88 

 

Através da tabela 13 é possível retirar algumas conclusões. Com a reconfiguração de algumas 

atividades incrementando certos parâmetros, como o nº de linhas de fabrico, a disponibilidade do 

recurso da sala de amostragem ou o nº de recursos no controlo de qualidade do produto acabado, 

seria de prever que o tempo médio de espera na sua respetiva fila de espera reduzisse. Os dados na 

tabela 13 confirmam esta previsão. Com o aumento do nº de linhas de fabrico é possível verificar que 

a fila de espera que antecede a atividade de envio as matérias-primas para a fábrica decresce. O 

mesmo acontece com a variação da disponibilidade do recurso da SA e com o nº de recurso no CQ 

de PA e as suas respetivas filas de espera.  

Outra conclusão que é possível retirar dos dados da tabela 13, é o facto de existirem alguns tempos 

médios de espera a aumentar com o incremento do número de recursos. Com o aumento do nº de 

linhas de fabrico embora o tempo médio em sistema e o tempo médio de espera no envio de 

matérias-primas para a fábrica registam uma redução acentuada, o mesmo não acontece com o 
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tempo médio de espera que antecede a atividade de CQ de PA. Isto pode ser explicado pelo facto do 

produto acabado ter aumentado e o nº de recursos no CQ do PA se manter inalterado com apenas 

um recurso.  

A mesma situação acontece na análise 2 em que o tempo médio em sistema apresenta uma redução 

mesmo aumentando a disponibilidade do recurso na sala de amostragem. Isto é justificado pelo facto 

de existirem mais work items na fila de espera que antecede a atividade de envio de matérias-primas 

para a fábrica (registando-se um aumento do tempo médio de espera). 

Por último, é possível constatar que a variação do número de linhas de fabrico é o parâmetro que 

mais impacto apresenta na redução do tempo médio em sistema, registando uma redução de 5,86 

dias (8 443,75 minutos) quando são implementadas 3 linhas de fabrico. 

 

4.4.5 Análises Multidimensionais 

Uma vez concluída a análise unidimensional efetuada a cada uma das análises realizadas, optou-se 

por realizar uma análise multidimensional de forma a apresentar soluções intermédias. 

Posto isto, recorrendo à ferramenta Matlab, foram construídos os gráficos ilustrados nas figuras 81, 

82 e 83 que representam respetivamente a análise multidimensional referente a uma, duas e três 

linhas de fabrico, variando os parâmetros relativos à disponibilidade do recurso na sala de 

amostragem, o número de recursos no CQ de PA, observando o impacto que essas variações 

traduzem no tempo médio em sistema (consultar tabelas 23, 24 e 25 em Anexo H). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 81 - Gráfico relativo à análise comparativa para uma linha de fabrico. 
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Figura 82 - Gráfico relativo à análise comparativa para duas linhas de fabrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83 - Gráfico relativo à análise comparativa para três linhas de fabrico. 

 

Através destes gráficos é possível retirar algumas conclusões. A conclusão, visualmente mais 

percetível através da leitura dos gráficos, é o facto de em todos os 3 cenários a redução mais 

acentuada no tempo médio em sistema é obtida quando se varia o parâmetro do número de recursos 
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no controlo de qualidade de produto acabado, em contraste com o aumento da disponibilidade do 

recurso da sala de amostragem, visto não registarem uma redução tão significativa. 

Esta análise comparativa permite retirar outra conclusão interessante. A implementação de, 

unicamente, uma segunda linha de produção na fábrica regista uma redução no tempo médio em 

sistema de cerca de 6 dias (8 355,98 minutos), em contraste com a redução de apenas 4,4 dias 

(6 396,6 minutos) conseguida com a configuração de manter uma só linha de fabrico mas 

aumentando o número de recursos no CQ PA para 3 e a disponibilidade do recurso da SA para 

100%.  

Contudo a opção de implementar uma terceira linha de fabrico, não efetuando alterações nos 

recursos do CQ nem da SA, apresenta uma redução pouco significativa de apenas 3,8 horas, 

relativamente a 2 linhas de fabrico ativas. 

Das várias soluções apresentadas é possível obter uma redução mais acentuada no tempo médio em 

sistema, através da implementação de uma segunda linha de fabrico e adicionando somente mais um 

recurso à sala de controlo de qualidade de produto acabado obtém-se uma redução de sensivelmente 

11,3 dias (16 227,3 minutos), o equivalente a uma redução de 20,4% face à situação atual. 

Por último, outra ilação que é possível retirar dos resultados é o facto dos resultados do segundo e 

terceiro gráficos serem muito semelhantes, apresentando reduções no tempo médio em sistema 

pouco significativas. 

  



 

 77 

 

5 Conclusões 

A Recipharm é uma empresa multinacional, com sede na Suécia, especializada em produção e 

desenvolvimento de produtos farmacêuticos. Os investimentos efetuados pela Recipharm, 

nomeadamente a aquisição da empresa farmacêutica portuguesa Lusomedicamenta Sociedade 

Técnica Farmacêutica S.A., revelam a aposta na sua expansão. Com esta aquisição a Recipharm 

adquire duas instalações em Portugal, sendo que o presente trabalho foca a sua melhoria das 

operações no armazém da instalação de Queluz, adjacente à fábrica. O armazém tem duas funções 

principais: alimenta a fábrica e assegura que não existem paragens na linha de produção, assim 

como no centro de distribuição. Com o aumento da procura dos produtos fabricados nesta instalação, 

e devido às imposições físicas do armazém de Queluz da Recipharm, impossibilitando qualquer tipo 

de expansão da sua atual área, surge a necessidade de reformular as suas operações de forma a 

obter uma utilização mais racional do espaço em armazém mantendo o nível de serviço elevado. É 

neste contexto que surge o presente trabalho, que tem como objetivo a melhoria das operações 

dentro do referido armazém. 

Foi identificada a simulação de eventos discretos, utilizando o software SIMUL8, como uma 

ferramenta capaz de auxiliar a análise do presente estudo. Durante a fase de desenvolvimento do 

modelo de simulação foram várias as dificuldades enfrentadas, com destaque nas secções do modelo 

que simulam a chegada de ordens de fabrico e na manufatura dos lotes de produção, dado que 

envolvem muitas atividades, com várias labels diferentes e com configurações bastante distintas. No 

entanto a decomposição do modelo de simulação em várias partes permitiu ajudar tanto na 

construção como na verificação, analisando os processos passo-a-passo de modo a evitar a 

complexidade de analisar um sistema desta dimensão como um todo.  

Outro aspeto que importa referir é o facto da realização do presente estudo coincidir com o período 

de aquisição da Lusomedicamenta por parte da Recipharm. A mudança de chefias e de normas 

operacionais dificultaram a aquisição e validação dos dados recolhidos. Apesar de todos os 

contratempos enfrentados foi possível realizar este estudo e retirar conclusões interessantes. 

O modelo de simulação desenvolvido permitiu confirmar os vários pontos de estrangulamento que 

tinham sido previamente identificados, nas filas de espera na ocupação de API, na sala de 

amostragem, no envio de lotes de produção para a fábrica e no controlo de qualidade do PA, assim 

como as taxas de utilização dos recursos da sala de amostragem e do controlo de qualidade do 

produto acabado. Foram alterados alguns inputs de forma a reduzir o tempo médio em sistema, dado 

que é a medida de desempenho diretamente relacionada com a satisfação da procura.  

Através das análises realizadas foi possível concluir que a implementação de uma segunda linha de 

fabrico é possível obter uma redução de 9,5% (sensivelmente 6 dias) no tempo médio em sistema. 

Adicionalmente os resultados permitem concluir que a colocação de uma terceira linha de fabrico não 

apresenta reduções significativas, registando uma redução de apenas 3,8 horas. Outra conclusão 

interessante que foi possível retirar da análise dos resultados foi o facto do número de recursos na 

atividade de controlo de qualidade de produto acabado ser o parâmetro que mais impacto apresenta 
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na redução do tempo médio em sistema em contraste com a variação do parâmetro relativo à 

disponibilidade da sala de amostragem. 

Após terem sido realizadas análises unidimensionais, optou-se por realizar uma análise 

multidimensional de forma a apresentar soluções intermédias. Desta forma, através de uma das 

soluções apresentadas, é possível concluir que a implementação de uma segunda linha de fabrico e 

adicionando mais um recurso controlo de qualidade de produtos acabados é possível reduzir em 11,3 

dias (16 227,3 minutos) o tempo médio em sistema que representa uma redução de sensivelmente 

20,4% face à situação atual. 

Embora tenha sido possível retirar conclusões interessantes a respeito do modelo de simulação 

desenvolvido no âmbito deste trabalho, sugerem-se algumas recomendações para trabalhos futuros 

com o intuito de potenciar a fiabilidade dos resultados. Devido ao facto de existirem atividades cuja 

periocidade é elevada, sugere-se que sejam recolhidas um maior número de amostras relativas à 

duração das diversas atividades. Visto que o presente trabalho coincidiu com um processo de 

aquisição, que dificultou a correta realização da validação dos resultados, é recomendável que a 

recolha e validação dos resultados sejam efetuadas durante um período estável da empresa de forma 

a reproduzir o normal desempenho da mesma. 
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Anexos 

Anexo A – Dados recolhidos na Recipharm 

O Anexo A destina-se aos dados recolhidos na Recipharm. Dados relativos à receção de API e 

frascos, assim como às ordens de fabrico. 

Tabela 14 - Data de receção do API e respetivas quantidades. 

Data de Receção Quantidade Rececionada (unidades) 

09/07/2015 6 000 

16/06/2015 6 000 

23/05/2015 6 000 

22/04/2015 6 000 

01/04/2015 6 000 

11/03/2015 6 000 

06/03/2015 6 000 

06/02/2015 6 000 

08/01/2015 6 000 

21/11/2014 6 000 

28/10/2014 6 000 

30/09/2014 6 000 

01/09/2014 6 000 

25/06/2014 12 000 

30/05/2014 6 000 

02/05/2014 6 000 

02/04/2014 6 000 

07/03/2014 6 000 

08/01/2014 6 000 

18/10/2013 6 000 

28/06/2013 12 000 
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Tabela 15 - Data de receção dos frascos e respetivas quantidades. 

Data de Receção Quantidades Rececionadas (unidades) 

08/07/2015 70 026 

07/06/2015 44 816 

04/05/2015 145 658 

03/05/2015 112 044 

02/04/2015 89 636 

01/04/2015 106 442 

23/03/2015 95 238 

27/02/2015 70 026 

13/02/2015 70 026 

30/01/2015 42 016 

27/01/2015 44 816 

02/01/2015 92 422 

28/12/2014 42 056 

21/12/2014 89 636 

15/12/2014 53 234 

12/12/2014 92 422 

11/12/2014 30 814 

06/12/2014 131 650 

19/11/2014 53 234 

15/11/2014 70 030 

20/10/2014 131 650 

10/10/2014 70 030 

08/10/2014 30 814 

03/10/2014 170 866 

10/09/2014 42 016 

20/08/2014 69 830 

31/07/2014 70 032 

01/07/2014 39 220 

16/06/2014 131 648 

30/05/2014 53 234 

02/05/2014 39 220 

26/04/2014 201 680 

16/04/2014 72 880 

09/04/2014 117 640 

26/03/2014 39 220 

14/03/2014 112 040 

26/02/2014 69 830 

29/01/2014 106 442 

07/01/2014 78 422 

20/12/2013 33 630 

30/11/2013 131 650 

15/11/2013 69 830 

26/10/2013 106 442 

03/10/2013 112 040 

30/08/2013 22 410 

10/08/2013 89 640 

30/06/2013 78 422 

26/06/2013 33 612 

22/06/2013 53 234 

21/06/2013 28 014 

19/06/2013 72 880 

17/06/2013 22 410 

10/06/2013 21 650 

30/05/2013 28 014 

23/05/2013 28 014 

16/04/2013 28 050 

15/04/2013 21 650 

27/03/2013 72 880 

22/03/2013 128 800 

13/03/2013 131 648 

15/02/2013 72 880 
14/01/2013 53 234 
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Tabela 16 - Data e número de ordens de fabrico emitidas. 

Data Nº de ordens de fabrico emitidas 

28/06/2015 2 

20/06/2015 2 

13/06/2015 2 

08/06/2015 2 

04/06/2015 2 

01/06/2015 2 

26/05/2015 2 

22/05/2015 2 

18/05/2015 1 

17/05/2015 1 

21/04/2015 2 

19/04/2015 2 

12/04/2015 2 

01/04/2015 2 

25/03/2015 2 

21/03/2015 2 

17/03/2015 2 

15/03/2015 2 

11/03/2015 1 

10/03/2015 1 

07/03/2015 2 

03/03/2015 2 

14/02/2015 1 

31/01/2015 2 

25/01/2015 2 

17/01/2015 2 

12/01/2015 2 

19/12/2014 2 

17/12/2014 1 

15/12/2014 2 

07/12/2014 2 

03/12/2014 2 

29/11/2014 2 

24/11/2014 2 

21/11/2014 2 

19/11/2014 2 

12/11/2014 2 

10/11/2014 2 

07/11/2014 2 

05/11/2014 2 

01/11/2014 2 

26/10/2014 2 

22/10/2014 2 

18/10/2014 2 

16/10/2014 2 

09/10/2014 2 

18/09/2014 2 

13/09/2014 1 

12/09/2014 1 

05/09/2014 2 

27/08/2014 2 

30/07/2014 2 

29/07/2014 2 

24/07/2014 2 

22/07/2014 2 

14/07/2014 2 

02/07/2014 1 

01/07/2014 1 
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Anexo B – Teste de ajustamento à distribuição de probabilidade referente à 

chegada de frascos ao armazém 

Este anexo destina-se a ajustar uma distribuição estatística aos dados amostrais observados na 

chegada de frascos ao armazém. Os dados amostrais retirados do registo da empresa, referente ao 

tempo entre cada receção, e o respetivo gráfico são exibidos na figura 86.  

 

 

Figura 78 - Tabela com os dados amostrais e o respetivo gráfico referentes à chegada de frascos ao armazém. 

 

Uma vez que o gráfico sugere uma distribuição exponencial negativa foi necessário testar esta 

hipótese. Para realizar o teste de ajustamento recorreu-se ao qui quadrado (Q
2
). A tabela 14 mostra 

os cálculos intermédios que foram efetuados. 

Tabela 17 - Cálculos intermédios efetuados para o teste de ajustamento Q
2
 para a chegada de frascos ao 

armazém. 

Classe 
(dias)  

Limite 
Inf. 

Limite 
Sup. Marca Observ 

Marca * 
Observ. 

F(Limite 
Inf.) 

F(Limite 
Sup.) pi Ei Oi Ei’ 

(Oi-
Ei)^2/Ei 

1 - 3 1 3 2 11 22 0,068 0,192 0,123 7,515 11 7,515 1,616 

4 - 6 4 6 5 9 45 0,247 0,347 0,100 6,075 9 6,075 1,409 

7 - 9 7 9 8 6 48 0,391 0,472 0,080 4,910 6 4,910 0,242 

10 - 12 10 12 11 5 55 0,508 0,573 0,065 3,969 5 3,969 0,268 

13 - 15 13 15 14 5 70 0,602 0,655 0,053 3,208 5 3,208 1,000 

16 - 18 16 18 17 5 85 0,679 0,721 0,043 2,593 5 2,593 2,233 

19 - 21 19 21 20 5 100 0,740 0,775 0,034 2,096 5 2,096 4,022 

22 - 24 22 24 23 4 92 0,790 0,818 0,028 1,695 4 1,695 3,137 

25 - 27 25 27 26 3 78 0,830 0,853 0,022 1,370 3 1,370 1,940 

28 - 30 28 30 29 3 87 0,863 0,881 0,018 1,107 8 27,568 13,889 

31 - 33 31 33 32 2 64 0,889 0,904 0,015 0,895       

34 - 36 34 36 35 1 35 0,910 0,922 0,012 0,723   
  37 - 39 37 39 38 1 38 0,928 0,937 0,010 0,585   
  

40 - 42 40 42 41 1 41 0,941 0,949 0,008 0,473   
  >42       0       0,390 23,785       

  
  

Total 61 860 
  

1,000   61 61,000 29,756 

          14,10 Média (µ)             

Classe 
(dias)  

Limite 
Inf. 

Limite 
Sup. Marca Observ 

Marca * 
Observ. 

1 - 3 1 3 2 11 22 

4 - 6 4 6 5 9 45 

7 - 9 7 9 8 6 48 

10 - 12 10 12 11 5 55 

13 - 15 13 15 14 5 70 

16 - 18 16 18 17 5 85 

19 - 21 19 21 20 5 100 

22 - 24 22 24 23 4 92 

25 - 27 25 27 26 3 78 

28 - 30 28 30 29 3 87 

31 - 33 31 33 32 2 64 

34 - 36 34 36 35 1 35 

37 - 39 37 39 38 1 38 

40 - 42 40 42 41 1 41 
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Dos dados da tabela 14 resulta uma média amostral de 14,1 dias entre cada chegada. Face a este 

valor pretende-se ajustar uma exponencial negativa com o parâmetro λ = 1/14,1 = 0,071 por dia. De 

notar que a coluna nas colunas “Oi” e “Ei’” foram agrupadas as últimas classes que apresentam 

menores valores probabilísticos, resultando em 10 classes. Na última coluna é possível retirar o valor 

do Q
2
 (29,756). 

Posto isto e aplicando a função de teste Q
2
 para um alfa de 0,05, obtém-se o valor de 2,33E-04 que 

permite comprovar a hipótese testada, ou seja, a distribuição dos pontos observados no gráfico de 

frequências é estatisticamente igual à distribuição de pontos obtidos usando a função de distribuição 

que se pretende ajustar. 

  



 

 89 

 

20 

18 

11 

2 
1 1 1 1 1 1 

0

5

10

15

20

25

1 - 3 4 - 6 7 - 9 10 -
12

13 -
15

16 -
18

19 -
21

22 -
24

25 -
27

28 -
30

F
re

q
u
ê
n
c
ia

 

Intervalo (dias) 

Frequência de ordens de fabrico 

Anexo C – Teste de ajustamento à distribuição de probabilidade referente à 

emissão de ordens de fabrico 

Este anexo destina-se a ajustar uma distribuição estatística aos dados amostrais relativos à emissão 

de ordens de fabrico. Os dados amostrais retirados do registo da empresa, referente ao tempo entre 

cada ordem de fabrico, e o respetivo gráfico são exibidos na figura 87. 

 

 

Figura 79 - Tabela com os dados amostrais e o respetivo gráfico referentes à emissão de ordens de fabrico. 

 

Uma vez que o gráfico sugere uma distribuição exponencial negativa foi necessário testar esta 

hipótese. Para comprovar a hipótese recorreu-se ao teste de ajustamento qui quadrado (Q
2
), 

igualmente utilizado anteriormente no Anexo B. A tabela 15 mostra os cálculos intermédios que foram 

efetuados, onde é possível retirar a média amostral de 6,5 dias entre cada emissão. Face a este valor 

pretende-se ajustar uma exponencial negativa com o parâmetro λ = 1/6,5 = 0,154 por dia. 

 

Tabela 18 - Cálculos intermédios efetuados para o teste de ajustamento Q
2
 para a emissão de ordens de fabrico. 

Classe 
(dias)  

Limite 
Inf. 

Limite 
Sup. Marca Observ 

Marca * 
Observ. 

F(Limite 
Inf.) 

F(Limite 
Sup.) pi Ei Oi Ei’ 

(Oi-
Ei)^2/Ei 

1 - 3 1 3 2 20 40 0,143 0,371 0,228 12,981 20 12,981 3,795 

4 - 6 4 6 5 18 90 0,461 0,604 0,143 8,167 18 8,167 11,840 

7 - 9 7 9 8 11 88 0,661 0,751 0,090 5,138 11 5,138 6,688 

10 - 12 10 12 11 2 22 0,787 0,843 0,057 3,232 2 3,232 0,470 

13 - 15 13 15 14 1 14 0,866 0,901 0,036 2,034 6 27,482 16,792 

16 - 18 16 18 17 1 17 0,916 0,938 0,022 1,279       

19 - 21 19 21 20 1 20 0,947 0,961 0,014 0,805   
  

22 - 24 22 24 23 1 23 0,967 0,975 0,009 0,506   
  

25 - 27 25 27 26 1 26 0,979 0,985 0,006 0,319   
  

28 - 30 28 30 29 1 29 0,987 0,990 0,004 0,200   
  

> 30       0       0,392 22,338       

  
  

Total 57 369 
  

1,000 
 

57 57,000 39,585 

          6,473684211 Média (µ)             

 

Classe 
(dias)  

Limite 
Inf. 

Limite 
Sup. Marca Observ 

Marca * 
Observ. 

1 - 3 1 3 2 20 40 

4 - 6 4 6 5 18 90 

7 - 9 7 9 8 11 88 

10 - 12 10 12 11 2 22 

13 - 15 13 15 14 1 14 

16 - 18 16 18 17 1 17 

19 - 21 19 21 20 1 20 

22 - 24 22 24 23 1 23 

25 - 27 25 27 26 1 26 

28 - 30 28 30 29 1 29 
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Utilizando os mesmo procedimentos efetuados no teste de ajustamento anterior, aplicando a função 

de teste Q
2
 para um alfa de 0,05, obtém-se o valor de 1,305E-08 que permite comprovar a hipótese 

testada, ou seja a distribuição dos pontos observado no gráfico de frequências da figura 87 é 

estatisticamente igual à distribuição de pontos obtidos utilizando a função de distribuição que se 

pretende ajustar. 
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Anexo D – Ilustrações referentes à construção do modelo de simulação 

O Anexo D destina-se às ilustrações do modelo de simulação desenvolvido em SIMUL8 que não se 

encontram no corpo do presente relatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 80 - Configuração do start point “Frascos”. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 81 - Horário de funcionamento geral do armazém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88 - Configuração da atividade fictícia que ocupa localizações na prateleira dos frascos. 
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Figura 82 - Configuração da atividade “Introdução no sistema e etiquetagem” do API e frascos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83 - Configuração das atividades “Mudança para palete plástico” e “Mudança para palete padrão”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84 - Configuração das atividades de armazenamento do API e dos frascos. 
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Figura 85 - Configuração da atividade de controlo de qualidade dos frascos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 86 - Configuração da label envio nas atividades fictícia de preparação de 1 ou 2 lotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87 - Configuração da atividade “Envio Fábrica”. 
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Figura 88 - Configuração das atividades “Receção Fábrica”, “Película Filme” e “Armazenamento PA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89 - Configuração da atividade “Expedição” e do End Point “Sair do Sistema”. 
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Anexo E – Cálculos relativos ao ajuste da taxa de chegada do API 

Este anexo destina-se aos cálculos necessários ao ajuste efetuado à taxa de chegada de API ao 

armazém. Para a realização dos seguintes cálculos o modelo foi corrido durante 12 meses com o 

respetivo período de 18 meses de warm up.  

Uma vez que o SIMUL8 considera que uma semana tem 7 dias e que um mês tem 4 semana, um 

mês tem 28 dias. Portanto, correndo o modelo 12 meses equivale a 336 dias (483 840 minutos). 

Posteriormente foram analisadas o número de receções de API (Equação 3) e de frascos (Equação 

4), que permitem concluir que ocupam 385 localização de API (11 x 35) e 648 localizações de frascos 

(24 x 27). 

 

    𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑃𝐼 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎çã𝑜

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑃𝐼
=  

483 840

43 200
≃ 11                                                 (3) 

 

     𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜𝑠 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎çã𝑜

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜𝑠
=  

483 840

20 160
= 24                               (4) 

 

Durante os 12 meses foram emitidas 42 ordens de fabrico, 10 destinadas à produção de 1 lote padrão 

e as restantes 32 para a produção de 2 lotes padrão. Dado que por cada lote de padrão são utilizadas 

5 localizações de API e 9 localizações de frascos, concluímos assim que são gastas um total de 296 

localizações de API ((10 x 4) + (32 x8)) e 666 localizações de frascos ((10 x 9) + (32 x 18)). 

Estes dados permitem concluir que existe um certo equilíbrio entre frascos necessários e frascos 

rececionados em armazém. Contudo, o mesmo equilíbrio não acontece com o API que existe um 

excesso de API rececionado (385) face ao necessário (296). Posto isto, foi necessário ajustar a taxa 

entre chegadas de API (Equação 5). 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑃𝐼 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 =
𝑁º 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çõ𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑁º 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒  𝐴𝑃𝐼 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒çã𝑜
=  

296

35
≃ 8,5                (5) 

 

Através da Equação (5) é possível concluir que são precisas 8,46 receções de API para satisfazer as 

296 localizações necessárias. 

Por fim, foi efetuado o rácio entre o tempo de simulação e o número de receções de API ajustadas 

(Equação 6) com o objetivo de obter a taxa entre cada chegada de API ajustada. 

 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒çã𝑜 𝐴𝑃𝐼 (𝑚𝑖𝑛𝑡𝑠) =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎çã𝑜

𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑃𝐼 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
=  

483 840

8,5
≃ 57 000   (6) 
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Anexo F – Dados relativos à validação do modelo de simulação 

Este anexo destina-se às tabelas referentes aos dados recolhidos do SIMUL8, quando se procedeu à 

análise do tempo de warm up e tempo de simulação adequados. 

 

Tabela 19 - Dados do SIMUL8 referentes à análise do tempo de warm up adequado. 

Objeto de 
simulação 

Medida de 
desempenho 

3 
meses 

6 
meses 

9 
meses 

12 
meses 

15 
meses 

18 
meses 

21 
meses 

24 
meses 

27 
meses 

30 
meses 

33 
meses 

36 
meses 

Sair sistema 

Tempo médio 
em sistema 

(mints) 
66 

750,64 
66 

972,89 
66 

649,56 
67 

162,20 
69 

831,74 
71 

571,11 
71 

708,92 
72 

006,08 
72 

306,03 
72 

206,95 
72 

506,91 
73 

097,54 

PA 
Disponível 

Tempo médio 
em fila de 

espera (mints) 
4 

528,00 
5 

638,11 
5 

765,09 
5 

850,52 
5 

872,80 
5 

920,98 
5 

894,12 
5 

893,80 
5 

889,89 
5 

958,01 
5 

992,78 
6 

041,37 

Recurso SA Utilização (%) 81,43 83,75 84,73 85,12 85,21 85,31 85,32 85,31 85,40 85,52 85,66 85,72 

Prateleira PA Utilização (%) 0,73 1,42 1,63 1,76 1,83 1,85 1,85 1,90 1,95 2,00 2,04 2,08 

CQ PA Utilização (%) 33,67 60,73 67,94 72,74 75,79 76,34 76,46 77,91 76,68 77,04 78,07 77,61 

 

Tabela 20 – Dados do SIMUL8 referentes à análise do tempo de simulação adequado. 

Objeto de 
simulação 

Medida de 
desempenho 

3 
meses 

6 
meses 

9 
meses 

12 
meses 

15 
meses 

18 
meses 

21 
meses 

24 
meses 

27 
meses 

30 
meses 

33 
meses 

36 
meses 

39 
meses 

42 
meses 

45 
meses 

48 
meses 

Sair 
sistema 

Tempo médio 
em sistema 

(mints) 
75 

711,05 
83 

194,36 
92 

357,20 
98 

353,51 
99 

462,88 
102 

968,08 
106 

045,01 
107 

236,21 
108 

778,48 
110 

322,10 
111 

103,79 
112 

237,57 
112 

237,34 
112 

691,50 
111 

812,26 
110 

773,20 

PA 
Disponível 

Tempo médio 
em fila de 

espera (mints) 
5 

769,42 
5 

845,76 
5 

939,03 
6 

056,11 
6 

111,50 
6 

161,05 
6 

228,33 
6 

255,68 
6 

260,29 
6 

286,56 
6 

284,30 
6 

305,55 
6 

291,56 
6 

298,47 
6 

284,46 
6 

263,70 

Recurso 
SA Utilização (%) 85,53 85,28 85,22 85,58 85,77 86,04 86,01 85,87 85,80 85,74 85,71 85,75 85,84 85,93 85,94 85,89 

Prateleira 
PA Utilização (%) 2,15 2,20 2,27 2,31 2,34 2,36 2,38 2,39 2,40 2,40 2,40 2,40 2,39 2,39 2,37 2,35 

CQ PA Utilização (%) 89,38 92,72 93,42 94,01 94,40 94,59 94,65 94,58 94,58 94,52 94,26 94,24 94,01 93,96 93,63 93,02 
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Anexo G – Dados relativos às análises unidimensionais 

Este anexo destina-se às tabelas que contêm os dados utilizados nas análises unidimensionais 

realizadas. 

Análise 2 

 

Tabela 21 - Dados relativos à variação da disponibilidade do recurso da sala de amostragem. 

Objeto de simulação Medida de desempenho 
Disponibilidade recurso da sala de amostragem 

25% 50% 75% 100% 

Sair sistema Tempo médio em sistema (mints) 78 687,17 78 784,54 78 937,83 79 289,56 

Recurso SA Utilização (%) 85,84 60,88 35,91 10,94 

Fila de espera para sala de 
amostragem 

Tempo médio em fila de espera 
(mints) 

10 880,34 4 954,92 2 938,92 2 049,78 

 

Análise 3 

 

Tabela 22 - Dados relativos à variação do número de recursos no controlo de qualidade de PA. 

Objeto de simulação Medida de desempenho 
Nº de recursos no CQ PA 

1 2 3 

Sair sistema Tempo médio em sistema (mints) 86 530,74 82 280,68 81 477,33 

PA Disponível Tempo médio em fila de espera (mints) 6 161,89 1 793,66 979,88 

CQ PA Utilização (%) 90,73 45,42 30,28 
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Anexo H – Dados relativos à análise multidimensional 

Este anexo destina-se às tabelas que contêm os dados utilizados na análise multidimensional 

efetuada. De notar que os dados apresentados nas tabelas 23, 24 e 25 são referentes às variações 

do número de recursos no controlo de qualidade de produto acabado e da disponibilidade do recursos 

da sala de amostragem. 

 

Tabela 23 - Dados referentes ao tempo médio em sistema, em minutos, para 1 linha de fabrico. 

Para 1 linha de fabrico 

Disponibilidade do recurso da sala de amostragem 

25% 50% 75% 100% 

N
º 

re
c
u

rs
o

s
 C

Q
 P

A
 

1 87 873,91 87 802,45 87 633,27 86 530,74 

2 83 580,00 83 464,33 83 363,23 82 280,68 

3 82 754,89 82 639,99 82 542,18 81 477,33 

 

Tabela 24 - Dados referentes ao tempo médio em sistema, em minutos, para 2 linhas de fabrico. 

2 linhas de fabrico 

Disponibilidade do recurso da sala de amostragem 

25% 50% 75% 100% 

N
º 

re
c
u

rs
o

s
 C

Q
 P

A
 

1 79 517,93 79 427,31 79 250,79 78 332,96 

2 63 772,84 63 684,55 63 420,12 62 064,17 

3 62 584,23 62 496,42 62 235,38 60 847,18 

 

Tabela 25 - Dados referentes ao tempo médio em sistema, em minutos, para 3 linhas de fabrico. 

3 linhas de fabrico 

Disponibilidade do recurso da sala de amostragem 

25% 50% 75% 100% 

N
º 

re
c
u

rs
o

s
 C

Q
 P

A
 1 79 289,56 79 314,73 79 017,97 78 174,67 

2 63 290,63 63 279,46 62 964,35 61 706,58 

3 61 861,62 61 849,98 61 529,12 60 276,68 

 

 


