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Resumo
A logística, tem sido cada vez mais apontada como um ponto crucial numa empresa. Empresas que
apostam nos seus departamentos logísticos, vêm os seus custos diminuídos e um aumento do nível
de serviço e performance, foi neste contexto, com que o Grupo Vista Alegre passou a dar uma maior
importância ao seu departamento Logístico.
Acompanhando essa evolução da empresa, este trabalho de investigação teve como objectivos,
definir procedimentos operacionais para todas as actividades que fazem parte do departamento
logístico da fábrica de Ílhavo. Fazer uma análise crítica aos armazéns da responsabilidade do
departamento logístico de forma a tentar diminuir os erros de stock e aumentar a eficiência. Por último
foi proposto tentar solucionar o que fazer aos produtos obsoletos.
Para a elaboração deste trabalho numa primeira fase, a de elaboração dos procedimentos
operacionais, foram efectuadas entrevistas para perceber o funcionamento das várias actividades e
recolher documentos, também nesta fase foram propostas pontos de melhoria. A segunda fase
passou análise crítica aos processos do armazéns e identificação de actividades que podem tornar os
processos lentos ou que conduzissem a erros de stock, por vezes foi possível quantificar as
poupanças que eram possível alcançar se as melhorias fossem efectuadas. Na terceira fase
elaborou-se uma análise “ABC” para ver o estado actual dos armazéns, foram sugeridas novas
políticas de stock, referiu-se alguns pontos críticos e chamou-se atenção para casos problemáticos. A
última fase foi definir uma política de stock para os produtos obsoletos da Vista Alegre.
Palavras – chave: Logística, Cadeia de Abastecimento, Análise ABC, Procedimentos Operacionais
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Abstract
Logistics can be appointed as a significant channel of the supply chain and is without a doubt at the
core of the organizational effectiveness, efficiency and sustainability. An effective Logistics doesn’t
only contribute to a better structure of costs but also to a better performance and client service. Vista
Alegre as an Holding with operations in the production, distribution, export and sale of porcelain
recently decided to invest in its Logistic Department and modernize it. Our research was inscribed in
this movement to redefine some of the logistical operation procedures of Vista Alegre.
The main objective of this research was to analyze and define the operational procedures in practice
at the Logistic Department of the Ilhavo plant of Vista Alegre. The stocking in the different plant stores
is also of the responsibility of the Logistic Department, so it was also within our scope. In this real life
context our goal was to review procedures and to present to the administration a collection of
proposals of improvement. A solution to the obsolete products was also in our research goal.
With this purpose in mind, we began by analyzing the operational procedures in practice, we than
proceeded with the analysis of the store transactions (physical and virtual, that means operated in the
information systems) and finalized with an ABC study to be able to more soundly support a collection
of proposed improvements. We also reviewed the stock policies in practice, and engineered a new
policy for the obsolete products.
Keywords: Logistics, supply chain, ABC analysis, operation procedure
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0 Introdução
A logística tem vindo a ser apontada como um dos principais instrumentos para o aumento da
competitividade nas empresas, dos mais diversos sectores (Cordeiro, José, 2004).
Alcibíades Guedes, concluiu ao longo das suas pesquisas que “Uma maior maturidade e excelência
na logística representam melhor performance e competitividade para as empresas” (Mor, R., 2004).
Em 1998 foi realizado um estudo na Associação Portuguesa de Logística, em parceria com a
consultora AT Kearney, que concluiu que as empresas líderes em logística conseguiam apresentar
melhores índices de performance. Através da implementação de técnicas logísticas, estas empresas
obtiveram uma maior redução ao nível de custos (cerca de metade dos praticados), aumentando a
satisfação do cliente e reduzindo o tempo de entrega dos seus produtos (Mor, R., 2004).
Estudos mais recentes, em 2004, provaram que as empresas que atribuíram ao departamento de
logística uma considerável importância obtiveram melhores resultados a nível de custos e eficiência
(Mor, R., 2004).
Neste contexto, com uma crescente preocupação na eficácia, nível de serviços e estrutura de custos
o Grupo Vista Alegre passou a dar uma maior importância ao seu departamento Logístico.
Acompanhando essa evolução da empresa, este trabalho de investigação tem como objectivo
analisar procedimentos operacionais e práticas em exercício, reflectir sobre eles e desenvolver
propostas para a concepção de modelos para o melhoramento da cadeia logística da Vista Alegre.
Esta questão de investigação que constitui o cerne da nossa investigação e irá contribuir para
corporizar a dissertação de mestrado. Com esta dissertação pretende-se ajudar a Vista Alegre no
sentido da melhoria dos procedimentos operacionais dos armazéns e de alguns processos que estão
a ser efectuados de uma forma menos eficiente. Pretende-se desenhar os procedimentos para as
melhorias que forem possíveis. Procede-se a uma análise dos stocks para cada um dos armazéns da
responsabilidade do departamento logístico e, por fim desenvolve-se e fundamenta-se uma nova
política de escoamento de stock para os produtos obsoletos.
Deste modo, esta dissertação de mestrado está estruturada do seguinte modo:
0. Introdução
1. Caracterização do mercado: Para um melhor enquadramento deste trabalho, começou-se por
realizar uma breve descrição do mercado da porcelana ao nível Internacional e Nacional, bem
como uma descrição do mercado onde a Vista alegre Atlantis actua.
2. Descrição da empresa: Neste capítulo efectuou-se uma breve descrição da história da
empresa, a sua evolução ao longo dos anos e uma apresentação da actual estrutura da
empresa. Também se realizou uma breve explicação da evolução da marca e as respectivas
marcar que são utilizadas em cada um dos diferentes sectores onde actuam.
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Posteriormente houve uma focalização na fábrica de Ílhavo, por ser o local onde ocorrer o
estágio e onde vai ser centrada esta dissertação. Para se entender alguns pontos deste
trabalho foi necessário descrever de forma abreviada o processo produtivo da fábrica de
Ílhavo.
3. State of the art em forma de narrativa do processo logístico: Neste capítulo foram abordados
conceitos teóricos sobre vários temas relacionados com processos logísticos. Efectuou-se
uma primeira descrição do que é a cadeia de abastecimento e a sua ligação com a logística,
para posteriormente serem abordados temas como, análise e controlo de inventário, gestão
do armazenamento, leitura óptica dos códigos de barras, identificação das localizações de
picking, procedimentos operacionais e produtos obsoletos.
4. Objectivos desta dissertação: Aqui descreve-se quais vão ser os problemas abordados ao
longo desta dissertação.
5. Metodologias: Descrição das metodologias que foram aplicadas nesta dissertação para cada
um dos problemas que foram abordados.
6. Aplicação/Caso: Depois de conhecido o mercado da porcelana e todos os fundamentos
teóricos relativos ao problema em estudo e os objectivos a atingir, estão reunidas as
condições necessárias para o resolver. Este capítulo está dividido em quatro parte, na
primeira são abordados os procedimentos operacionais que foram elaborados para a Vista
Alegre e as respectivas propostas de melhorias. Na segunda parte, é relatada as análise e
melhorias que são propostas para cada um dos armazéns que são geridos pelo
departamento logísticos da Vista Alegre, bem como quando possível a quantificação da
poupança que pode ser efectuada pela melhoria. Na terceira parte, são apresentadas um
resumo das análises ABC que foram efectuadas a cada um dos armazéns. E por fim foi
abordada a questão dos produtos obsoletos, onde se descreve como é que podem ser
identificados e como devem ser efectuado o escoamento do stock destes artigos.
7. Conclusões: Para finalizar este estudo foram elaboradas conclusões, descrevendo o que foi
conseguido com o trabalho e possíveis aspectos a abordar em trabalhos futuros.
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1 Caracterização do Mercado
A Fábrica Vista Alegre está inserida no sector da cerâmica utilitária e decorativa, no âmbito da
Nomenclatura
omenclatura Pautal Combinada.
Combinada O sector cerâmico, segundo a classificação das Actividades
Económicas pertence à secção C, indústria
indústria transformadora, Divisão 23 da CAE rev.3 (em vigor desde
1 de Janeiro de 2008) - Fabricação de Outros Produtos
Produtos Minerais não Metálicos, o que corresponde à
classe 2341 (Diário da República, 2007).
2007) O Gráfico 1, mostra que esta classe é constituída
con
por cinco
subsectores: Cerâmica Estrutural, Pavimentos e Revestimentos, Louça Sanitária, Cerâmica Utilitária e
Decorativa e, por fim, Refractários, Cerâmica Técnica e Isoladores Cerâmico. O subsector da
Cerâmica Utilitária e Decorativa,
ecorativa, onde está inserida a Vista Alegre, é o que se evidência com uma
representação de 58% no sector da Fabricação de Outros Produtos Minerais não Metálicos (SDO
Consultoria, 2009).

Divisão 23 - Fabricação de Outros Produtos Minerais não
Metálicos
7%

Cerâmica Estrutural

21%

Pavimentos e Revestimentos
Louça Sanitária

11%

Cerâmica Utilitária e Decorativa

58%
3%

Refractários, Cerâmica Técnica e
Isoladores Cerâmicos

Gráfico 1 Percentagem de mercado dos subsectores inseridos no sector da Fabricação de Outros Minerais não
Metálicos (SDO Consultoria, 2009)

1.1

Mercado Internacional

O sector da indústria de Louça Utilitária e Decorativa
D
ao nível da União Europeia apresentou em 2006
um volume de vendas totais de 1.800 milhões de euros e propiciou emprego a 31.000 trabalhadores.
trabalhadores
Portugal contribui para este valores com uma
uma representação de 18,7% das vendas totais e 42,2% no
total de empregos. Estes valores demonstram que Portugal ainda tem um processo muito artesanal,
em relação aos outros países da Europa, pois tem uma percentagem muito de elevada de emprego
em relação à percentagem de vendas.
O principal produtor Europeu de Cerâmica Utilitária e Decorativa é a Alemanha, Portugal encontra-se
encontra
na quarta posição, como se pode constar no Gráfico 2 (APICER, 2008).
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Gráfico 2 Principais produtores Europeus de Cerâmica Utilitária e Decorativa (SDO Consultoria, 2009)

Analisando a evolução dos principais produtores Europeus de Cerâmica Utilitária e Decorativa entre
os anos de 2005 a 2007 pode contar-se, a partir do Gráfico2, que houve uma tendência geral de
decréscimo. Nos países que tiveram uma evolução positiva o peso relativo da produção aumentou
significativamente nesse período: a Alemanha aumentou 4% (de 23% em 2005 para 27% em 2007),
1% no caso da República Checa (de 2% em 2005 para 9% em 2007) e da Roménia (de 1% em 2005
para 2% em 2007. Portugal acompanhou a tendência geral dos restantes países tendo sofrido entre
2005 e 2007 uma quebra da produção de cerca de 9%. Tal facto traduziu-se numa quebra de 1% da
produção (de 11% em 2005 para 10% em 2007) (SDO Consultoria, 2009).

1.2

Mercado Nacional

Em Portugal o sector cerâmica utilitária e decorativo é constituído por 405 empresas que empregam
10.955 trabalhadores e é responsável por um volume de negócios na ordem dos 300 milhões de
euros (APICER, 2008). Desde 2003 até 2008, encerraram 126 empresas, reduziram-se 3.311 postos
de trabalho e o volume de negócios ao longo desses três anos baixou 50 milhões de euros (APICER,
2008). Neste sector dominam as micro, pequenas e médias empresas. As microempresas têm uma
percentagem de 60%, as de pequena dimensão 28% e as de média dimensão 9%. As empresas
portuguesas deste sector estão mais presentes no norte e centro do país, como mostra a Figura 1,
destacando-se o distrito de Leiria (principal fornecedor de matéria prima para a cerâmica) e o de
Aveiro. É também importante referir a elevada concentração desta indústria nos concelhos de
Alcobaça e Caldas da Rainha (SDO Consultoria, 2009).
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Figura 1 Percentagem de empresas, de vendas e de emprego por zona geográfica (INTELI, 2009)

Este sector da indústria cerâmica tem tradição secular e grande vocação exportadora. Representa
1,58% do total das exportações nacionais de bens, 1,7% do volume de negócios da indústria
transformadora e 2,7% do respectivo valor acrescentado bruto (SDO Consultoria, 2009).
A percentagem de exportações, anteriormente referida, está repartida por diferentes tipos de
matérias. No Gráfico 3 vê-se que a faiança se destaca com 49% no volume total de exportações.
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Tipos de Materiais Exportados
6%
7%

Faiança
Porcelanas

17%

Grés

49%

Barro
Outros materiais não
especificados

21%

Gráfico 3 Percentagem de mercadorias exportadas
(APICER, 2008)

No ano de 2008 a Cerâmica Decorativa e Utilitária,
U
registou uma variação de – 10,2% no valor das
exportações do
o 1.º semestre, face ao período homólogo do ano anterior. Este decréscimo das
exportações foi provocado pela crise dos mercados receptores, bem como pela da mudança da
“cultura de mesa” (APICER, 2008).
2008)
No Gráfico 4,, estão representados os principais destinos das exportações portuguesas. Com um
relevante destaque estão as exportações
exporta
realizadas para os países
ses comunitários,
comunit
os quais
representaram 73,5% do valor global de exportações. Os principais países receptores das
exportações são França (18%), Reino Unido (18%), EUA (15%),
(
Alemanha (12%) e Espanha (9%)
que pré-fazem um valor de 72% do valor global das exportações. Ao nível
vel extra-comunitário,
extra
o
mercado Americano é de forma destacada o mais representativo (SDO Consultoria, 2009).
2009)
Exportações Portuguesas de Louça Utilitária e
Decorativa 2007 (em % do valor total)
7% 2%

União Europeia
América

8%

Outros Países da Europa

10%

Outros
73%

Ásia

Gráfico 4 Países Receptores das exportações nacionais

(SDO Consultoria, 2009)
Relativamente às importações, tendo por referência os dados da Associação Portuguesa da Industria
Cerâmica (APICER),, os principais mercados de origem das importações portuguesas de cerâmica
utilitária e decorativa são a Espanha, China, Holanda e França (APICER, 2008).

1.3

Mercado da Vista Alegre Atlantis

A vista Alegre Atlantis, segundo dados do Relato Financeiro Intercalar do 1º Sementre de 2009, em
e
termos consolidados globais, teve uma redução das vendas nominal de cerca de 9,0%,
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comportamento este não uniforme, seja ao nível dos produtos ou dos mercados como se pode
verificar na Tabela 1.
Tabela 1 Vendas do 1ºSemestre por segmento

Fonte: (VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, SA, 2009)

Legenda: MI – Mercado Interno; ME – Mercado Externo

Da Tabela 1 conclui-se que a porcelana de mesa (doméstica e hoteleira), embora não se trate de
produto de primeira necessidade, registou uma quebra não significativamente diferente da redução
ocorrida no comércio geral, nomeadamente em Portugal e Espanha. Por outro lado, a louça de forno,
após a realização de pequenos investimentos que permitiram orientar a produção no sentido da
procura em crescimento, beneficiou de um aumento de vendas nominal de 9,7%. No que respeita à
faiança, a descida das vendas tem sido amortecida com a realização de acções especiais sendo, no
entanto, de ter em conta que a mesma passou a estar sujeita a forte pressão concorrencial por parte
dos grandes fabricantes internacionais de porcelana barata, nomeadamente orientais (VAA – Vista
Alegre Atlantis, SGPS, SA, 2009).
Os complementares, bens não fabricados pelo Grupo, especialmente cutelarias, beneficiaram, no
primeiro semestre de 2008, de uma acção especial que atingiu cerca de 700 mil euros (VAA – Vista
Alegre Atlantis, SGPS, SA, 2009).
Não obstante a quebra verificada no cristal tradicional (negócio corrente + Sèvres), se juntarmos o
cristal de embalagem de luxo assistimos a um crescimento de 8,7%
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A maior percentagem de volume de negócios da Vista Alegre Atlantis, está alocada ao segmento das
porcelanas com cerca de 50% do total de volume de negócios como se pode verificar no Gráfico 5.
Dos restantes segmentos, o com menor impacto no volume de negócios é a faiança com apenas 7%.
Volume de Negócios por Segmento de Negócio

23%

Porcelanas
Faianças

50%

Louça de Forno
20%

Cristal/Vidro Manual

7%

Gráfico 5 Volume de Negócio por Segmento de Negócio
(VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, SA, 2009)

A marca está presente em mais de 12 países, como se vê no Gráfico 6. Há dois países que perfazem
um total de 86% do total de volume de negócios da empresa, Portugal e Espanha com 59% e 27%
respectivamente. Em Portugal têm lojas próprias geridas pela própria empresa.
Informação por zona Geográfica, 1ºTrim 2009
0%

0%

3%
2%

0%

0%
1%

Portugal

3%

Espanha

0%

Suiça

5%

França
Letônia
Grécia
Itália

27%
59%

Panamá
Alemanha
bélgica
Restantes Paises
Europeus
Restantes Paises OP

Gráfico 6 Volume de negócios por zona geográfica
(VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, SA, 2009)
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2 Descrição da Empresa
2.1

História da Vista Alegre

A Vista Alegre surge da mão do seu fundador José Ferreira Pinto Basto. No ano de 1812, começou
por adquirir em Ílhavo (Vista Alegre) a Quinta da Ermida e posteriormente as terras, palácio, capela e
variadas casas da Vista Alegre nas quais foi construída a fábrica. Foi construída uma só fábrica para
a produção de porcelanas e outra para vidro. (Bastos, et al., 1924).
Em 1824 é concedida a autorização por D. João VI para abertura da fábrica. Cinco anos depois, a
Vista Alegre recebe o título de Real Fábrica, um reconhecimento pela sua arte e sucesso industrial
(Bastos, et al., 1924). Começaram por se fabricar apenas peças de vidro, relevado, gravado ou
florestado, com grande sucesso (Bastos, et al., 1924).
Em 1832 foi encontrado um jazigo de caulino nas proximidades de Ílhavo e deu-se assim o início de
uma longa tradição portuguesa da arte em porcelana, embora a fábrica já empregasse, nessa altura,
125 operários neste ofício (Bastos, et al., 1924). Começou assim um período áureo que culminou nos
finais do século XIX. Este período ficou marcado, por acontecimentos como, a contribuição de artistas
estrangeiros, como Victor C. Rousseau, para a criação de uma escola de pintura ainda hoje famosa, o
desenvolvimento de uma obra social, a introdução de decorações a ouro e temas com paisagens e
delicadas flores. Mas esta época também foi marcada pelos prémios internacionais, nomeadamente
em 1851 na Exposição no Cristal Palace, em Londres, e na Exposição Universal de Paris de 1867
(Arez, et al., 2002).
À medida que foi crescendo a qualidade da porcelana produzida na Vista Alegre, menos atenção era
dispensada ao vidro e cristal, tendo sido interrompida a sua produção definitivamente em 1880 (Arez,
et al., 2002).
Durante os anos que se seguiram, e até ao final da Primeira Guerra Mundial, a empresa passa por
conturbações sociais que a encaminharam para grandes dificuldades. Contudo, à passagem do seu
centenário, a Vista Alegre iniciou um período de reorganização e modernização (Arez, et al., 2002).A
reestruturação visou a transformação da empresa numa sociedade por cotas, a modernização das
estruturas fabris (desenvolvimento produtivo e tecnológico) e a renovação artística e dos serviços
(Bastos, et al., 1924). Mestres de Pintura, como Duarte Magalhães, Ângelo Chuva, Palmiro Peixe
garantiram a tradição, a inovação e a qualidade técnica. Artistas plásticos de renome trouxeram
novas ideias para a Escola de Pintura, atingindo-se assim um grande nível em termos europeus
(Arez, et al., 2002). De 1947 a 1968, alargamento da oferta a novos mercados devido e a aquisição
de outras empresas levou à formação de quadros técnicos e contactos internacionais (Arez, et al.,
2002). Com esta nova época é instaurada a tradição de produção de peças únicas de enorme
qualidade criadas para grandes personalidades, como o serviço de Sua Majestade a Rainha de
Inglaterra. Dinamizaram-se as colaborações com artistas contemporâneos e a Vista Alegre ganha
incontestável prestígio internacional (Arez, et al., 2002).
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Já na década de 70 do séc. XX, após uma fase de crise interna, nacional e internacional é dado novo
impulso à modernização e ampliação dos meios produtivos. Com isto surgem as primeiras séries
limitadas e as reproduções para Museus e é criado o Clube do Coleccionadores, reflectindo a
importância da Vista Alegre no mercado da Arte. Para dar mais ênfase à qualidade e ao fomento de
novos produtos é inaugurado o Centro de Arte e Desenvolvimento da Vista Alegre (Arez, et al., 2002).
Realizaram-se prestigiosas exposições como “Vista Alegre - Porcelanas Portuguesas” (1983-84) em
Madrid, Barcelona, Milão e Copenhaga, e “Portugal and Porcelain” (1984-85) realizado em parceria
com o Metropolitan Museum of Art em Nova York (Arez, et al., 2002).
Nos anos 90, devido ao crescimento da procura procedeu-se ao aumento da capacidade instalada,
sendo possível encarar e desenvolver uma política de internacionalização consistente dirigida não só
às elites mas também às classes médias /altas europeias e americanas (Arez, et al., 2002).
A fusão com o grupo cerâmico Cerexport em 1997 veio a originar a quase duplicação do volume de
negócios da Vista Alegre Atlantis, nomeadamente nos mercados internacionais. Em 2001 dá-se a
fusão do Grupo Vista Alegre com o grupo Atlantis, formando o maior grupo nacional de Tableware e
sexto maior do mundo nesse sector. Em 2002 foi concluído um processo de reengenharia industrial
que permitiu aumentar a capacidade produtiva (Arez, et al., 2002).
A holding resultante centrada no fabrico e comercialização de peças de porcelana e de cristal, está
organizada em diversas áreas de negócio, nomeadamente as áreas de TableWare, GiftWare,
CookWare, HotelWare e Retalho Próprio. Hoje, a Vista Alegre, para além de ser líder de mercado em
Portugal e deter uma das melhores e mais automatizadas fábricas de porcelana de todo o mundo,
continua a desenvolver e a preservar a porcelana feita e trabalhada à mão, honrando a sua história e
tradição (Arez, et al., 2002).
No inicio de 2009 é concretizada em bolsa a OPA à VAA pela Cerútil, unidade fabril especializada na
produção de loiça de mesa e de forno. Esta unidade pertence à Visabeira Indústria, uma das subholdings do Grupo Visabeira. (Qualidade, 2009). Devido à dimensão alcançada e à diversidade de
áreas de negócios, o Grupo Visabeira, em 2001, estruturou o seu universo de mais de cinquenta
empresas em cinco sub-holdings: Visabeira Telecomunicações e Construção SGPS, SA, Visabeira
Industria SGPS, SA, Visabeira Turismo SGPS, SA, Visabeira Imobiliária SGPS, SA e Visabeira
Serviços SGPS, SA, criando uma estrutura coerente e focada em cada um dos seus negócios
(Qualidade, 2009).
Actualmente o Grupo Vista Alegre Atlantis, SGPS, segundo o relato financeiro intercalar do 1º
Trimestre de 2009 é constituída da forma representada na Figura 2:
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Figura 2 Estrutura do grupo Vista Alegre Atlantis

VAA (Vista Alegre Atlantis, SA), sociedade de direito português que detém toda a actividade
produtora do Grupo (porcelana, cristal, louça de forno, faiança e vidro manual), as cadeias de lojas
nacionais e quatro imóveis não afectos à actividade (Quinta Nova, Nova Ivima, Terreno/Pinhais no
Casal da Areia e Edifícios ex-matérias primas na Vista Alegre); VAR (VA Renting, Lda), sociedade de
direito português que se dedica ao aluguer de longa duração, nomeadamente de bens constitutivos
da palamenta hoteleira; VAE (VA-Vista Alegre España, SA), sociedade de direito espanhol que,
naquele país, exerce as actividades de distribuidor e retalhista; VAG (V.A.GRUPO-Vista Alegre
Participações, SA), sociedade de direito português, detentora de diversos imóveis; CP (Faianças da
Capôa-Indústria de Cerâmica, SA), sociedade de direito português, detentora da fábrica de
Aradas/Aveiro onde a VAA exerce a actividade industrial de produção de faiança; CXP (CerexportCerâmica

de

Exportação,

SA),

sociedade

de

direito

português,

dona

do

edifício

da

Esgueira/Taboeira/Aveiro, no qual a VAA exerce a actividade industrial de produção de louça de
forno.

A Marca
A marca Vista Alegre tem sofrido diversas transformações ao longo dos anos, estas mudanças
marcam épocas, períodos em que houve alterações marcantes na fábrica tanto a nível administrativo
como do processo produtivo, entre outros (Qualidade, 2009). A primeira marca, Figura 3, da Vista
Alegre surgiu em 1824 e durou até 1826. Durante os 185 anos de existência houve quarenta e uma
alterações da marca, a actual está em uso desde 2004, é produzida em azul de mufla com a coroa a
ouro e é aplicada por decalques, como se pode ver na Figura 4 (Vista Alegre Atlantis, 2009).

Figura 3 Primeira marca da fábrica da Vista Alegre

Figura 4 Actual marca da fábrica Vista Alegre

(Vista Alegre Atlantis, 2009)
Dentro da actual marca Vista Alegre existem várias submarcas, estas mudam consoante o local onde
vão ser vendidas, a matéria-prima utilizada ou consoante o prestígio e design, como se pode ver na
Tabela 2 (Costa, et al., 2008)
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Tabela 2 Submarca da Vista Alegre

Marca

Utilização
É a marca principal da Vista Alegre, é aplicado em todos os produtos
cerâmicos, com excepção das situações abaixo mencionadas.

É utilizado nos produtos de prestígio.

Para os produtos de manufactura.

É aplicada em peças produzidas exclusivamente para o Clube de
Coleccionadores da Vista Alegre.
Identifica os modelos pertencentes a linhas com design moderno
Para todos os modelos e decorações vendidos para a empresa Horeca
e alguns produtos domésticos de gama média.
Marca aplicada em chacote para rastreio da produção, identifica o ano e
o período em que foi produzida.
1º Trimestre de 2007
2º Trimestre de 2007
3º Trimestre de 2007
4º Trimestre de 2007
Marca VA Faianças - É aplicada nos produtos de faiança da Vista Alegre
Atlantis
Marca EMA - Esta marca é aplicada em todos os produtos concebidos
para o canal de distribuição “Mass Market”.
Genericamente aplicada a todos os produtos de forno em porcelana e
grés, em cores sólidas
Aplicada nas peças domésticas de grés
Marca Própria do Presidente de Conselho de Administração em
exercício. Para marcas que são acompanhadas pelo nome da
decoração e em todas as decorações da linha doméstica
Biscuit Todos os produtos em Biscuit levam a marca punção
Fonte: (Costa, et al., 2008)
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2.2
2.2.1

Fábrica de Ílhavo
História Evolução do processo produtivo

Os primeiros ensaios conseguidos foram de porcelana imperfeita de pasta mole, chamada loiça “pó
de pedra”. Apesar da baixa qualidade, as peças apresentadas surpreenderam de tal maneira as
gentes do reino, que a partir desse ano de 1824 foi proibida a exportação de matéria-prima para a
produção de porcelanas por mais de 20 anos. (Pires, 2004).
Através das suas boas relações com a prestigiada fábrica francesa Sèvres ( ainda hoje trabalham
com esta fábrica), conseguiu-se apurar as receitas das composições da pasta e vidro. Caminhando
assim em direcção à porcelana prefeita (Bastos, et al., 1924). Ainda assim o problema da porcelana
não estava totalmente resolvido, devido à necessidade de caulino (argila capaz de suportar a fusão
dos componentes) para a produção da pasta. Esta matéria-prima não se encontrava em Portugal em
quantidade suficiente para manter uma fábrica em funcionamento (Bastos, et al., 1924). 1832 é o ano
da sorte. É encontrado um jazigo de caulino nas proximidades de Ílhavo. O fundador contrata artífices
e operários especializados empenhado em produzir porcelana de qualidade e constrói mais fornos.
Foi o início de uma longa tradição portuguesa de arte em porcelana, sendo que a fábrica já
empregava, nessa altura, 125 operários neste ofício (Bastos, et al., 1924).

2.2.2

Processo Produtivo

O processo produtivo, descrito no manual da qualidade da Vista Alegre, está esquematizado da
seguinte forma:
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Processo Produtivo de Porcelana

Processo produtivo de Decoração
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2.2.2.1 Processo Produtivo de Porcelana – Produto em Branco
O fabrico de peças é desencadeado pelo planeamento da produção onde se definem as quantidades
a produzir por tipo de tecnologia. Existem três tipos de tecnologia de conformação, por enchimento ou
olaria, por contra moldagem, e por prensagem isostática. Estas tecnologias têm a mesma matériaprima, mas com percentagens diferentes de água. A gestão da produção desencadeia as
necessidades de moldes, pasta (com diferentes teores de água consoante a tecnologia de
conformação), vidro, tintas, decalque e embalagens.
Existem três matérias-primas essenciais para a preparação da porcelana, o Caulino, a Areia e o
Feldspato, regendo-se a sua selecção por critérios de qualidade bem definidos. Um dos principais
critérios de qualidade diz respeito à pureza das matérias-primas, ou seja, o teor de ferro e titânio
presentes. Estes iões aliados à atmosfera do forno durante o processo de queima são responsáveis
pelo nefasto desenvolvimento da cor amarela da porcelana. Actualmente a preparação de pastas
passou a ser adquirida a um fornecedor de reconhecido know-how no mercado.
O processo produtivo da porcelana tem as seguintes fases:
1. Conformação
O processo de conformação é a obtenção da peça em cru, através da inserção da pasta num molde,
de acordo com as características dos processos que vão de seguida ser descritos.
1.1. Conformação por enchimento (Pasta Líquida para olaria):
A pasta líquida também designada por barbotina resulta de uma diluição da matéria-prima obtendo-se
uma suspensão de partículas sólidas, com um conteúdo aquoso de aproximadamente 31% (base
húmida). Este processo de conformação por enchimento necessita de moldes sintéticos (resina) de
porosidade controlada, em substituição dos moldes de gesso.
Esta pasta é utilizada na conformação de peças de olaria por enchimento tradicional (processo
manual), por enchimento à pressão atmosférica (processo semi-automático) e por enchimento sob
pressão (processo automático). O enchimento sob pressão, quando comparado com o enchimento
tradicional, permite a redução drástica do ciclo de conformação das peças, praticamente sem
deformações após acabamento (excluem-se as deformações devidas à piro plasticidade).
1.2. Conformação por contra moldagem (Pasta Líquida Plástica)
Este processo utiliza moldes de gesso para as máquinas Roller e moldes RAM para as prensas RAM,
a matéria-prima é pasta plástica com um conteúdo de humidade de aproximadamente 24 % (base
húmida).
Este tipo de pasta é utilizada na conformação em máquinas Roller e RAM, por contra-moldagem de
peças planas, chávenas e peças ocas abertas com um eixo de simetria.
1.3. Conformação por prensagem isostática (Pasta seca ou granulado)
A pasta seca, também designada granulado, tem um conteúdo de humidade de 2 a 3 % (base
húmida). A produção deste tipo de pasta é efectuada por um processo de secagem por atomização. A
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possibilidade do granulado poder ser conformado deve-se à incorporação de agentes ligantes na
preparação da pasta a ser atomizada. É utilizado neste tipo de processo moldes isostáticos.
A conformação por prensagem isostática é utilizada para a produção de peças planas tais como
pratos e pires. Este tipo de conformação possibilita grandes capacidades de produção com o
emprego de pouca mão-de-obra.
2. Secagem
Após a conformação as peças são secas. O processo de secagem é controlado de modo a garantir o
equilíbrio entre a razão da difusão da água do interior da peça até à superfície e a razão de
evaporação da mesma à superfície da peça.
3. Cozedura de chacote
Concluída a secagem as peças são submetidas a uma primeira cozedura, designada por chacote,
que demora entre 17,5 horas a 24 horas. A cozedura por chacote permite a formação de uma
estrutura porosa controlada, com uma determinada resistência mecânica necessária para a
manipulação das peças na operação subsequente, a vidragem. A garantia de uma porosidade
controlada é crucial para a aplicação homogénea da camada de vidrado e para a manutenção
rigorosa da espessura dessa mesma camada.
4. Vidragem
Depois do cozimento por chacote, a peça é revestida com um vidrado transparente para que possa
sobressair toda a beleza da porcelana em brancura e translucidez. A vidragem é efectuada por um
processo de imersão numa suspensão de vidrado, devidamente parametrizado em termos reológicos.
A vidragem pode ser feita de forma manual ou automática no caso dos pratos, pires e chávenas.

5. Cozedura
Após a vidragem procede-se à cozedura da louça, efectuada em atmosfera redutora à temperatura
máxima de queima, para garantir a brancura da porcelana. A brancura das peças de porcelana devese à conversão do óxido de ferro trivalente (ião corado) em óxido de bivalente (ião não corado). A
equação química que descreve esta reacção é a seguinte:
ܱܥ

݁ܨ2ܱ3 ር
ሮ 2 ܱ݁ܨ+ ܱܥ2 (1)

É de extrema importância o controlo da curva de cozedura, nomeadamente da temperatura e
pressão. A curva de cozedura apresenta quatro fases bem definidas: aquecimento, oxidação, redução
e arrefecimento.

A Vista Alegre tem dois fornos de cozedura que são túneis de vagonas. Um, o tradicional é
caracterizado para por ter longos ciclos de cozedura, com duração entre as 19 e as 24 horas, e é
utilizado para as peças ocas e chávenas. O outro forno é de cozedura rápida, como o que está na
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Figura 5, com um tempo de ciclo entre as 15 e as 22 horas é utilizado para peças planas, como
pratos e pires.

Figura 5 Forno da Vista Alegre de cozedura rápida

6. Escolha de Branco
O produto cozido, dito em Branco, é escolhido a 100% de acordo com critérios de qualidade
definidos, como representado na Figura 6.
.

Figura 6 Zona de escolha das peças em branco da Vista Alegre

2.2.2.2 Processo Produtivo de Decoração – Porcelana, Faiança, Forno e Cristal e
Vidro
Em 2009 este processo passou a abranger a globalidade dos artigos produzidos na Vista Alegre
Atlantis, decorando-se nesta fábrica: porcelana, faiança, artigos de forno em grés e porcelana e
artigos em vidro e cristal.
Praticamente toda a produção de decoração é realizada por aplicação de decalques, por
transferência manual ou térmica, ver Figura 7, filagens metálicas ou a tinta ou pintura manual ou
pistola.
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Figura 7 Células de decoração por aplicação de decalques e por transferência manual ou térmica

Decorado de Porcelanas
Todas as decorações anteriormente referidas podem ser aplicadas à louça de procelana. As
decorações são cozidas a uma temperatura aproximada de 890ºC – On-glaze. Este tipo de
decoração proporciona uma grande variedade de escolha das cores. No entanto são menos
resistentes às lavagens, apresentando baixa resistência aos detergentes de lavagem da loiça.
Melhores desempenhos relativamente a este aspecto são conseguidos com decorações cozidas a
temperaturas mais elevadas, a cerca de 1220ºC – Inglaze. O incremento de temperatura permite o
amolecimento do vidrado, permitindo a penetração da decoração no vidrado. Também se produzem
decorações cuja cozedura é mais elevada, sendo chamadas de Grande Fogo, como são o caso das
decorações a azul-cobalto. A Vista Alegre tem vários fornos para cozedura do decorado, dado que
existem decorações que são submetidas a diferentes cozeduras para a obtenção do produto final.
.
Decorado de Faianças
As peças em branco são cozidas e posteriormente são decoradas. O decorado pode ser efectuado
por estamparia manual ou por transferência térmica (heat release). Depois de decoradas e aplicados
os backstamps as peças são sujeitas a mais uma cozedura a cerca de 900ºC.

Decorado de louça de Forno em grés ou porcelana
A decoração de peças é feita manualmente aplicando os decalques sobre a peça cozida. As peças
decoradas são submetidas a uma segunda cozedura a temperatura de 950ºC ou 1100ºC,
dependendo das decorações. As peças cozidas seguem para a zona de escolha e depois para a
embalagem.
Decorado do cristal e Vidro
A decoração pode ser aplicada por decalques e ou filagem, sendo a cozedura feita a 545ºC. As peças
cozidas seguem para a embalagem.
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3 State of the art/Narrativa do processo logístico
3.1

Logística de cadeia de abastecimento

O conceito de gestão de cadeia de abastecimento teve origem na década de 1800, segundo
documentos extraídos do Bremner’s ”Industries of Scotland” (1869). Aí estão descritas actividades de
várias empresas como a logística inbound e outbound, a gestão eficiente do inventário e a entrega
até ao ponto de utilização, que hoje fazem parte da cadeia de abastecimento. Um exemplo muito
conhecido é a Ford Motor Company, pela sua histórica eficiência nesta área e pelas suas práticas de
produção (Cohen, et al., 2005).
A cadeia de abastecimento basicamente é a gestão do fluxo de recursos e actividades de toda a
empresa para operações de negócio eficientes. Engloba o planeamento e a gestão de todas as
actividades envolvidas no abastecimento, no procurement, na conversão e em todas as actividades
da gestão logística. Inclui igualmente a coordenação e colaboração com os parceiros do canal de
distribuição, os quais poderão ser fornecedores, intermediários, operadores logísticos ou clientes
(Pereira, Joaquim, 2004). Em suma é constituída por um conjunto de processos e actividades em que
os materiais se deslocam desde fornecedor inicial até ao cliente final, com um percurso informacional
inverso (Waters, 2003).
Nos últimos anos algumas empresas passaram a ver a gestão de cadeias de abastecimento como
podendo representar uma vantagem competitiva. Este aumento de importância dado a esta área teve
grande impacto no desenvolvimento de sistemas de informação, ciências de gestão, logística, gestão
operacional, entre outros. As organizações começaram a aperceber-se, de uma forma explícita, que
são sistemas complexos, isto é, não funcionam isoladamente. As empresas tanto funcionam como
clientes, como fornecedores, dependendo da actividade que estiverem a efectuar. Por exemplo,
quando compram matérias-primas aos fornecedores actuam como cliente, quando vende aos seus
próprios clientes, actua como fornecedor.
Hoje em dia ainda existem muitas empresas que apenas fazem melhorias na cadeia de
abastecimento quando se deparam com problemas graves, como níveis de inventário muito altos,
clientes insatisfeitos com baixo nível de serviço, atrasos, entre outros. Fazer melhorias apenas
quando existem problemas demonstra que ainda não se tem a percepção do quão valioso pode ser
para uma empresa uma cadeia de abastecimento eficaz e bem gerida. No actual cenário empresarial,
no entanto, é necessária uma abordagem mais ampla. Líderes de mercado como a Wal-Mart e a Dell,
cedo perceberam que a cadeia de abastecimento pode proporcionar o desenvolvimento de
estratégias de diferenciação, através da constante pesquisa de novas maneiras de acrescentar valor
e alongar os seus limites de actuação (Cohen, et al., 2005).
A gestão logística é parte do processo de gestão da cadeia de abastecimento que planeia,
implementa e controla o fluxo directo e inverso e o armazenamento eficiente dos produtos e serviços,
entre o ponto de origem e o ponto de consumo, de modo a responder às necessidades dos clientes
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(Pereira, Joaquim, 2004). Em suma a logística é a função horizontal, responsável pelos movimentos
de materiais através da cadeia de abastecimento (Waters, 2007).
A logística contribui para dois pontos chaves na economia empresarial. O primeiro é que a logística
absorve uma fatia significativa dos custos, afectando e sendo afectada por outras actividades
económicas da empresa. O segundo ponto-chave é que a logística suporta os movimentos e os fluxos
de qualquer economia de transacção; é uma componente importante para o melhoramento da
flexibilidade das vendas de todos os produtos e serviços (Douglas, et al., 1998).

3.2

Análise e Controlo de Inventário

A Teoria dos Sistemas atesta que todas as funções e actividades precisam de ser entendidas em
termos do que afectam e são afectadas por outros elementos e actividades, e de como todos
interagem. A ideia é de que ao olhar-se isoladamente para uma acção, não se tem a percepção de
como é que essa acção afecta, ou é afectada pelas outras actividades. O essencial é olhar para o
resultado de uma série de actividades e não olhar individualmente para o resultado de cada uma. É
assim que os custos totais devem ser percebidos. Os custos totais são a chave da gestão efectiva do
processo logístico. O objectivo de uma organização deve ser reduzir os custos totais das actividades
logísticas, em vez de olhar isoladamente para cada actividade. A Figura 8 demonstra a ponte entre as
actividades logísticas e os respectivos custos.

Figura 8 Relação entre actividades e custos logísticos
Fonte: Adaptado de Douglas M. Lambert, The Development of an Inventory Costing Methodology(Douglas, et al., 1998).

De entre as actividades logísticas apenas serão descritas as actividades que directa ou
indirectamente são relevantes para esta dissertação.
O Serviço ao cliente tem sido definido como “a filosofia orientada ao cliente, que integra e gere todos
os elementos da interface com o cliente dentro de um mix óptimo entre o custo e o serviço”. O serviço
ao cliente é o principal “output” do sistema logístico. Bons serviços ao cliente suportam a satisfação
do cliente, que é o output de todo o processso de marketing (Douglas, et al., 1998).
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A gestão de inventário envolve o trade-off do nível de inventário detido para alcançar um maior nível
de serviço ao cliente com os custos da realização de inventário. Nestes custos estão incluidos
aspectos como o capital investido em stock, custos variáveis de armazenamento e de obsolescência.
Estes custos em média variam entre os 14 e os 50 por cento do valor anual total do inventário
(Douglas, et al., 1998).
Outro ponto importante é a comunicação logística, que se tem tornado cada vez mais automatizada e
integrada e, como tal, mais rápida, embora mais complexa. A dinamização da comunicação deve
efectuar-se a cinco níveis:
- Organização, fornecedores e consumidores directos;
- Interligação entre logística, engenharia, contabilidade, marketing e produção;
- Entre as várias actividades logísticas;
- Entre os vários aspectos de cada actividade logística bem como a coordenação entre o armazém
de matérias-primas, WIP (Work in Process) e de produto acabado.
- Entre os vários elementos da cadeia de abastecimento, como sejam clientes intermédios e
secundários e fornecedores que possam não estar directamente ligados à empresa.
A comunicação é a chave para o funcionamento eficaz de um sistema. Uma comunicação excelente
num sistema pode ser uma fonte de vantagem competitiva. Parte do sucesso da Wal-Mart pode ser
atribuído à computorização avançada do sistema de comunicação que liga os fornecedores às
vendas actuais dos seus clientes, assim sendo os fornecedores podem planear/prever a procura com
base nessa informação e proceder aos reabastecimentos adequados de forma antecipada (Douglas,
et al., 1998).
O Manuseamento do material é uma ampla área que abrange todos os aspectos de todos os
movimentos das matérias-primas, work in process, e de produto acabado num armazém. A empresa
incorre em custos que não geram valor, sempre que um item é movido ou manipulado. O primeiro
objectivo da gestão de materiais é eliminar movimentos sempre que possível. Isto inclui minimizar a
distância das viagens, reduzir bottlenecks, reduzir níveis de inventário, resíduos, perdas e
estragos(Douglas, et al., 1998).
O processamento das encomendas integra as actividades que levam a conseguir a encomenda, a
verificação do estado da encomenda e a comunicação deste estado ao cliente. Parte do
processamento de encomendas inclui a verificação do estado do stock, do crédito do cliente, controlo
da facturação e dos pagamentos em atraso. Desta forma o processamento de pedidos é uma área
alargada que obriga a muita automatização, através dos adequados sistemas de informação. Como o
ciclo de processamento de encomendas é uma área chave de interface do cliente com a organização,
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este pode ter um grande impacto na percepção do serviço ao cliente, e portanto da sua satisfação
(Douglas, et al., 1998).
A logística, além de servir de suporte à produção através dos movimentos dos materiais, work in
process e produtos acabados, é também responsável por fornecer serviço pós-venda. Neste último
aspecto estão incorporados movimentos como a entrega de peças suplentes aos revendedores, para
substituição de peças defeituosas ou devido ao mau manuseamento por parte do cliente, e responder
rapidamente às reparações (Douglas, et al., 1998).
A determinação da zona de armazenamento é uma decisão estratégica que afecta não só os custos
inbound (custo de transporte do fornecedor para a empresa) de transporte de matéria primas e de
outbound (custo de transporte da organização para o cliente) de produto acabado, mas também o
nível de serviço ao cliente e a velocidade de resposta.
A logística também está relacionada com a remoção e eliminação dos resíduos deixados pela
produção, distribuição ou processos de embalamento, com reutilização, reciclagem. A esta área de
actuação da logística é dada o nome de Green Logistics (o reverse logistics), mas não será abordada
nesta dissertação devido ao limite de páginas.

3.3

Gestão do armazenamento

Um dos aspectos centrais da logística passa pela gestão dos armazéns, não só devido à sua
importância central, mas ainda pelo facto de, de um modo geral, estarem mais longe das
necessidades empresariais directas, podendo ser erradamente considerados pouco prioritários
(Carvalho, 1996).
Em certos ambientes empresariais, onde se verificam reduzidos ciclos de vida de produtos,
acompanhados de uma crescente necessidade de reabastecimento rápido (quick response/
continuous replenishement), o armazenamento necessita naturalmente de se tornar mais eficiente e
consequentemente ter os seus custos diminuídos. A própria capacidade de sustentação da empresa
pode ser posta em causa devido ao stock excessivo, comprometendo desta forma a sua liquidez o
que tendencialmente as leva a entrar em ciclos de endividamento (Carvalho, 1996).
Consequentemente o número de dias de stock deve tornar-se menor para os vários produtos que
fluem ao longo do pipeline logístico, de modo a que o tempo entre a origem e o destino seja
diminuído. Em paralelo, deve conseguir-se uma maior rotação dos produtos, uma facilitação
acrescida no seu manuseamento, uma clara aposta na melhoria das condições de acesso e de
automatização, criando condições para evitar paragens e obsolescências (Carvalho, 1996).
Para isso é necessários aplicar metodologias ABC para gerir investimentos em inventário e controlar
o stock dos produtos mas, também para apoiar a gestão do espaço e sua alocação dentro do
armazém. A primeira é efectuada com base na facturação dos produtos e a segunda é suportada
pelos volumes de movimentos dos mesmos (Carvalho, 1996). A análise ABC é uma técnica simples
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mas importante para classificar diferentes tipos de stock, ajudando a redefinir os esforços da gestão
de inventário (Douglas, et al., 1998). Esta análise é muitas vezes referida como análise de Pareto,
porque que aplica a regra dos 80/20 da lei de Pareto (Waters, 2003).
Esta lei diz que nas empresas tipicamente 80 por cento do volume cúbico manuseado e armazenado
num determinado período de tempo, representa apenas 20 por cento dos produtos. Estes são
classificados como “A”, devido ao seu comportamento e por estarem associados a movimentos
rápidos (Waters, 2003).
Os artigos classificados como “B” representam apenas 15 por cento do volume cúbico manuseado e
armazenado num determinado período de tempo que representa 30 por cento dos artigos. Por norma
a movimentação deste tipo de artigos é referida como moderada (Waters, 2003).
Os classificados como “C” caracterizam-se por representarem 50 por cento dos produtos, que apenas
contribuem para 10 por cento do volume cúbico manuseado e armazenado num determinado período
de tempo. São artigos que são vendidas em pequenas quantidades, tipicamente o seu movimento
dentro do armazém é lento (Waters, 2003).
Como foi referido anteriormente a análise ABC pode ser aplicada à gestão do espaço e à alocação
dos artigos dentro do armazém. A localização dos artigos no armazém pode seguir três abordagens
diferentes, pode ser por distribuição de stock, agrupamento por família de artigos ou por
considerações especiais. Apenas serão referidas as duas primeiras abordagens por serem as que se
aplicam nesta dissertação (Muller, 2003).
Para se proceder à abordagem pela distribuição de stock, deve efectuar-se uma recolha de dados. A
maioria das empresas hoje em dia já tem programas de software que incluem um módulo gerador de
relatórios, com vários campos de informação, tais como identificadores SKU (Stock Keeping Unit),
descrições e quantidades a serem extraídas da base de dados geral e armazenáveis num formato,
genericamente (ASCII - American Standard Code for Information Interchange). Esta informação pode
ser exportada para programas como o Excel.
Na Figura 9, está representado um exemplo desta aplicação. A coluna A, deve ter a contagem do
número de referências. As colunas B, C e D são referentes aos dados recolhidos, referência do artigo,
descrição e número de movimentos, respectivamente (Muller, 2003).

Figura 9 Exemplo de aplicação do ABC (Muller, 2003)
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A tabela deve ser organizada por ordem decrescente de número de movimentos anuais (últimos 12
meses) dos artigos (coluna D). Esta nova organização de dados implica a deslocação dos dados das
colunas A, B e C.
Os valores da coluna E são obtidos através de somas cumulativas da coluna D, sendo o primeiro
movimento igual em ambas as colunas; ou seja, para se obter o segundo valor da coluna E devem
ser somados os dois primeiros movimentos da coluna D; o terceiro valor da coluna D é obtido através
da soma das três primeiras células da coluna E, e assim sucessivamente.
A coluna F reflecte o número de movimentos anuais de um artigo específico face ao número total de
movimentos de todos os artigos analisados.
Estes mesmos cálculos podem ser utilizados numa base de vendas anuais, para se efectuar uma
análise do investimento em inventário e controlar o stock dos produtos.
Uma melhor eficiência para a distribuição de stock pode ser conseguida através da colocação de
itens dentro das zonas ABC de acordo com o rácio de descarga/carga por SKU (Stock Keeping Unit).
A relação de descarga/carga reflecte o número de viagens necessárias para colocar um artigo num
local de armazenamento em comparação com o número de viagens necessárias para o transportar
de um ponto de armazenamento para um ponto de uso. Por exemplo, é necessário efectuar apenas
uma viagem para armazenar um dado produto, no entanto são necessárias 10 viagens para o levar
para o seu ponto de uso. O rácio descarga /carga é de 1 para 10 (1:10). Em suma, a aplicação deste
principio leva a reduções substanciais na manipulação dos artigos.
Na Figura 10, apresenta-se um exemplo de aplicação do rácio descarga/carga às localizações de
armazenamento dos artigos ABC. Este exemplo refere-se ao abastecimento de uma fotocopiadora,
que é abastecida com uma resma de cada vez, sendo estas armazenadas em conjuntos de 10.
Como se pode verificar na Figura 10, através da correcta localização dos artigos (Point 3) é possível
diminuir até 6 horas o processo de picking de um componente com grande número de movimentos
que se encontre mal localizado (Point 1).

1
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Figura 10 Exemplo dos tempos e distâncias dos artigos
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Quanto mais próximo do valor unitário, 1, for o rácio, menos impacto tem o armazenamento na
respectiva zona de ABC, ou seja, o tempo de viagem é o mesmo em ambos os locais do armazém.
Quanto mais a relação aumenta, mais crítica é a sua localização do artigo, devendo este estar
armazenado o mais perto possível do seu ponto de utilização.
Segue-se um exemplo de outra demonstração da importância da aplicabilidade deste rácio, mas
desta vez vai ser demonstrado o impacto que tem a correcta localização do artigo, no trabalho de um
operador no armazém. Assumindo que um operador trabalha 8 horas por turno, com 7horas de
produção. Uma redução de até 30 segundos no tempo de viagem a cada 5 minutos irá resultar numa
economia de tempo de 42 minutos.
A outra abordagem que foi anteriormente referida foi o agrupamento por família. Esta abordagem
passa por colocar itens de características similar juntos. Teoricamente, características semelhantes
conduzirão a um agrupamento natural de itens, que serão recepcionados / armazenados / picking /
expedidos juntamente. Esta classificação permite definir produtos e grupos de mercado, que devem
ter estratégias de inventário similares (Muller, 2003).
Os artigos classificados como “A”, que representam grandes volumes de movimentos, tipicamente
têm um público-alvo que está à espera de um bom nível de serviço, o que implica que exista um
maior stock de segurança. Reciprocamente, para se reduzir níveis de inventário, os artigos de baixos
movimentos, devem ter um menor stock de segurança, uma vez que o nível de serviço não é
afectado.(Bowersox, et al., 2002)
Segundo Bowersox et al, 2002, a cada um dos segmentos anteriormente definidos como “A”, ”B” e
“C”, deve ser aplicada uma estratégia de integração do inventário e controlo de stock. Esta estratégia
inclui especificar, para todos os artigos que foram analisados, todos os aspectos de processos de
gestão de inventário incluindo objectivos de nível de serviço, métodos de previsão, técnicas de gestão
e revisão dos ciclos (Bowersox, et al., 2002).
Na Tabela 3 representa-se um exemplo de uma aplicação de cada uma destas categorias objectivo
do nível de serviço, processos de previsão, períodos de revisão, gestão de inventário e frequência de
monitorização do reabastecimento aos segmentos “A”, “B” e “C”.
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Tabela 3 Estratégia de Integração

Objectivo de nível
Processos de
de serviço
Previsão
A ( Promocionais)
99%
CPFR
A (regulares)
98%
Histórico das vendas
B
95%
Histórico das vendas
C
90%
Histórico das vendas
Classificação

Periodo de
revisão
Perpétuo
Perpétuo
Semanal
Quinzenal

Monitorização de
reabastecimento
Diário
Diário
Semanal
Quinzenal

(Bowersox, et al., 2002)
Quando existem promoções de artigos, estes devem ser considerados “A” irregulares ou
promocionais. Estes produtos são normalmente vendidos por esforço de marketing e resultam numa
procura irregular. A procura com padrões irregulares é caracterizada por períodos de promoções com
altos volumes, seguido por um período pós-promoção com uma relativa baixa procura (Bowersox, et
al., 2002).
Para se definir o nível de serviço para cada um dos segmentos a primeira consideração a ter em
conta é que os artigos da categoria “A” têm de ter um elevado nível de serviço, por serem em número
reduzido e por terem um elevado impacto na performance do serviço ao cliente. Os artigos “B” e “C”
podem ter um objectivo de nível de serviço inferior aos “A” porque são artigos caracterizados por
movimentos no armazém mais lentos e têm um menor impacto nas vendas e no serviço ao cliente
(Bowersox, et al., 2002).
A próxima abordagem a ter em consideração é o procedimento de previsão. Uma vez que as vendas
dos artigos promocionais é influenciada pela calendarização da promoção, a sua previsão deve ser
desenvolvida numa perspectiva de que inicialmente vai haver uma explosão das vendas e que
gradualmente vai baixando até a promoção acabar. Os artigos que representam grandes volumes de
vendas devem beneficiar mais de um Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment
(CPFR). Para as restantes categorias como a procura dos outros artigos é menos irregular, a previsão
deve ser efectuada usando o histórico das vendas, métodos de séries temporais e previsão no
sentido crescente (Bowersox, et al., 2002).
O Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment (CPFR) é um software colaborativo que
integra diferentes intervenientes da cadeia de abastecimento, este estabelece a coordenação entre a
produção, planeamento, previsão de vendas e reposição (Fliedner, 2003).
A terceira consideração envolve a revisão do período de reabastecimento. Apesar de hoje em dia a
minimização do número de revisões de inventário já não ser tão importante como foi no passado,
devido às avançadas tecnologias de informação, ainda é vital para elementos com processos de
revisão manuais. Por exemplo, quando as ordens de compra ou de reposição têm de ser revistas ou
consolidadas manualmente, existem limitações de tempo que limitam o processo de gestão de
inventário para revisões semanais. No entanto, os artigos “A” podem necessitar de revisões mais
frequentes, para evitar rupturas de stock (Bowersox, et al., 2002).
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O adequado é assumir diferentes períodos de revisão de acordo com a sua classificação. Os artigos
responsáveis por um grande volume de movimentações, artigos “A”, devem ter uma revisão perpétua,
os artigos classificados de “B” e “C” a base de revisão deve ser periódica, tais como semanal ou
quinzenal, respectivamente (Bowersox, et al., 2002).
A quarta consideração é a gestão de stock que usa uma lógica de planeamento, para cada um dos
grupos. Este tem por base que os artigos de maior volume de venda têm um comportamento mais
previsível devido à procura ser mais estável ou porque com esforços adicionais é possível
desenvolver melhores previsões uma vez que são em número reduzido. Os artigos de baixo volume
são mais difíceis de prever porque tipicamente têm uma procura com um maior grau de incerteza
(Bowersox, et al., 2002).
Assumindo que é possível uma melhor precisão na previsão para os items “A” e que existem
substanciais benefícios para o planeamento dos movimentos destes nas instalações de distribuição e
do cliente então deve ser usada uma abordagem de Distribution requirements planning (DRP). Por
outro lado, a gestão de inventário reactiva é mais apropriada para itens de baixos volume de forma a
minimizar os movimentos a jusante do canal. A lógica reactiva também minimiza a recolha de dados e
a preparação necessária para suportar uma aplicação de um sistema de gestão de inventário para
uma quantidade enorme de artigo que representam um pequeno volume de vendas (Bowersox, et al.,
2002).
O Distribution requirements planning (DRP) ou planeamento das necessidades de distribuição pode
ser definido como uma aplicação dos princípios do Material Requirements Planning (MRP) mas num
ambiente de distribuição. Consegue integrar as necessidades especiais de distribuição num modelo
dinâmico que inclui planos de movimentação de stocks no presente e no futuro (Douglas, et al.,
1998).
O sistema reactivo, responde às necessidades dos membros de cada canal, “ puxando” o produto ao
longo do canal de distribuição. As reposições de stock são accionadas quando os níveis de stock
disponíveis no armazém caiem abaixo de um mínimo predeterminado ou abaixo do ponto de
reposição(Bowersox, et al., 2002).
Por último a frequência de monitorização do reabastecimento refere-se à revisão e a assegurar que
as ordens de reabastecimento chegam a tempo. Integrando todas as considerações acima
explicadas, define-se um processo que foca os esforços de gestão prestando serviços de alta
performance, para a maior parte do volume de vendas ou uma unidade dos artigos das categorias
“A”, estabule-se baixos stock e as necessidades de pessoal para uma grande percentagem dos
produtos.

3.4

Leitura óptica dos códigos de barras

O código de barras é uma ferramenta importante na captação de dados críticos com rapidez e
precisão. O tempo e custo que são reduzidos pela passagem da operação de inserção de dados
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manualmente para uma por leitura de código de barras automático são muito superiores ao custo de
um sistema de leitura de códigos de barras. A velocidade de captura de informações e a precisão do
código de barras são muitas vezes razões suficientes para justificar o custo de instalar o código de
barras dentro de uma operação(Muller, 2003).
Para se ter uma percepção entre a diferença de fazer manual e através do processo automático é
importante ver a Tabela 4, que faz a comparação entre três processos de registos de dados,
destacando as velocidades de registo e o rácio de erros. O Optical Character Recognition (OCR) é
uma tecnologia para reconhecer caracteres a partir de um arquivo de imagens, ou mapa de bits
(Muller, 2003).
Tabela 4 Comparação de Entrada de Dados

3.5

Entrada manual

OCR

Código de Barras

Velocidade

6 segundos

4 segundos

0,3 a 2 segundos

Racio de Erros

1 erro por cada 300
caracteres
introduzidos

1 erro por cada
10.000 caracteres
introduzidos

1 erro por cada
15.000 a 36 triliões
de caracteres
introduzidos

Identificação das localizações de picking

É essencial que os armazéns tenham uma correcta identificação das localizações, para que os
processos de arrumação e de picking se tornem mais rápidos e eficientes.
O tamanho dos caracteres das etiquetas depende da distância de leitura pretendida. A Tabela 5
demonstra alguns dos valores recomendados:
Tabela 5 Relações entre a distância de leitura e o tamanho dos caracteres

Distância de leitura

Tamanho dos caractéres

0,5 m

2,5 mm

0,5 m - 1 m

5 mm

1m-2m

10 mm

2m-4m

20 mm

4m-6m

30 mm

(Roux, et al., 2007)
J.T. Kusters aconselha a utilização da seguinte fórmula para calcular o tamanho dos caracteres
(Roux, et al., 2007).
ܦ = ܪ/200
Sendo H a altura dos caracteres e D a distância de leitura, estes dois valores devem vir em
centímetros.
Para além desta regra existem outra que também devem ser respeitadas para a realização das
etiquetas, etiquetas estas que identificação a localização, são elas:

28

- O rácio altura a dividir pela largura dos caracteres deve ser igual a 3/2;
- O rácio da altura dos caracteres maiúsculos a dividir pela altura dos caracteres minúsculos deve ser
igual a 1,4;
- A espessura da linha deve ser entre 0,15 a 0,20 vezes a altura dos caracteres;
- O espaçamento mínimo entre caracteres deve ser igual à espessura das linhas, como foi explicado
no ponto anterior;
- O espaço entre as palavras deve ser igual ao de um carácter.
Em relação ao aspecto exterior existem alguns tipos de letras que são mais legíveis que outros.
Segundo J.T. Kusters os tipos de letras mais recomendados são o Helvetica Médium, Helvetica Bold
Condensed, Futura Bold Condensed ou Univers 67, ou tipos de letras semelhantes. Na Figura 11
estão representados os tipos de letra anteriormente referidos. Nestes tipos de letras, as letras
minúsculas são mais visíveis que as letras maiúsculas (Roux, et al., 2007).
Por fim, para se tornar o mais legível possível é importante que os caracteres sejam escuros e o
fundo claro.

Figura 11 Tipos de letras

3.6

Procedimentos Operacionais

Nesta área são necessários procedimentos operacionais que garantam qualidade e eficácia(Gray,
2009). Segundo Cheryl Clausen criar os procedimentos operacionais são uma gestão de tempo das
competências (Clausen, 2007). Os procedimentos operacionais constituem-se como um conjunto de
instruções para uma particular operação dentro de uma organização. Essas instruções mapeiam
todos os passos e actividades do processo, que devem ser seguidas com cuidado e garantir um
particular outcome esperado(Haviv, 2009). O ponto-chave no sucesso de escrever um manual é
considerar quem é que vai lê-lo. O manual deve melhorar a satisfação dos trabalhadores, contribuir
para garantir uma maior eficácia e garantir os requisitos de conformidade (Winslow, 2009).
Segundo Sandra Gauvin, existem seis regras para se escrever os procedimentos operacionais. A
primeira é incluir detalhes suficientes, de modo a que uma pessoa possa completar as actividades
consistentemente e evitar que haja no processo de execução variações de pessoas para pessoa ou
de turno para turno. No entanto, se se decidir intencionalmente fazer os procedimentos de um modo
vago para fins de auditoria, será necessário complementar os procedimentos com um treino
acompanhado de um instrutor para assegurar essa consistência. Escrever claramente também é um
ponto importante na execução de procedimentos operacionais, clareza a um nível que qualquer
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pessoa compreenda independentemente de conhecer ou não o processo. Há que se ter atenção na
definição de siglas, nunca se deve assumir que o leitor compreende as siglas. As siglas devem ser
explicadas, para não gerar mal entendidos. Isto é especialmente verdade para pessoas novas na
empresa, uma vez que cada empresa pode usar as mesmas siglas mas com diferentes significados.
Ter procedimentos curtos e directos é um objectivo que deve tentar ser alcançado, de modo a não
terem muitos pormenores que gerem confusão. No fim de cada procedimento deve ser incluído um
mapa de processos. Algumas pessoas aprendem mais visualmente e vão beneficiar da interpretação
gráfica do procedimento, mas também ajudará a evitar passos ilógicos, loops infinitos e antecipar
becos sem saída, que não são perceptíveis apenas com o texto. A melhor maneira para se escrever
um procedimento é começar por criar o mapa do processo, depois escreve-se o texto alinhado com o
mapa do processo. Por fim quando o procedimento já estiver escrito há que avaliar a eficácia do
processo, através de um olhar dirigido às potenciais não conformidades relacionadas com a eficácia,
tais como: erros humanos que envolvam o mesmo procedimento, pessoas que não seguem o
procedimento e treino inadequado. Também se deve olhar para todas as tendências que incluam a
variação do processo, pois podem ser sintomas de um problema subjacente que afecte a eficácia do
procedimento(Gauvin, 2009).
Os procedimentos operacionais não são documentos estáticos, logo precisam de ser regularmente
revistos em actualizações para garantir que têm em conta qualquer novo processo de trabalho,
desenvolvimentos e/ou novos requisitos regulamentares que são posto em prática. As alterações dos
procedimentos operacionais devem ser documentadas(Haviv, 2009). Estas alterações devem mesmo
ser encaradas como um processo de aprendizagem.
Existem vários benefícios em ter procedimentos operacionais numa organização. Tornam-se parte de
uma base cooperativa de conhecimento, deixando assim de estar limitadas a um indivíduo ou grupo.
Os treinos de novos empregados podem ser baseados nos procedimentos operacionais e as tarefas
da empresa podem ser normalizadas. Estes podem ajudar a racionalizar processos, melhorar a
performance, aumentar o nível de serviço e finalmente a impulsionar o negócio(Haviv, 2009). São
portanto também um instrumento de aprendizagem. Ao nível corporativo, os procedimentos
operacionais são sempre dirigidos à melhoria do negócio – seja no sentido da continuidade ou da
mudança, colocando em acção melhores práticas. No processo de documentação e de colocar em
prática os procedimentos operacionais as empresas podem descobrir melhores maneiras de executar
e gerir a execução das tarefas (Haviv, 2009).
Na economia de hoje as empresas precisam de aproveitar ao máximo os recursos de que dispõem.
Na criação dos procedimentos operacionais, não se está só a usar os recursos de melhor forma, mas
também a assegurar que o conhecimento adquirido e a experiência são partilhados, tornando-os
tangíveis e consequentemente, transformando-os em corporate commodity (Haviv, 2009).
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3.7

Produtos Obsoletos

Todos os produtos e serviços têm um determinado ciclo de vida. O ciclo de vida refere-se a um
período desde o primeiro lançamento do produto no mercado até ser retirado do mercado.

Figura 12 Ciclo de vida do produto (Komninos, 2002)

O ciclo de vida do produto tem cinco fases distintas, como se pode verificar na Figura 12. A primeira
fase é a de desenvolvimento do produto, apenas há os custos de investimento e desenvolvimento. A
segunda fase é a de introdução do produto no mercado, verificando-se um crescimento gradual das
vendas, mas na qual ainda não há lucros significativos devido aos elevados gastos de introdução do
produto no mercado e aos custos de desenvolvimento. Na terceira fase, a do crescimento onde há o
aumento das vendas é mais acentuado, é um período de rápida aceitação no mercado e de
significativos lucros. Na quarta fase surge a etapa da maturidade, começa a haver um abrandamento
das vendas, porque o produto já teve aceitação pelos potenciais compradores e o mercado já se
encontra saturado. Os lucros mantêm-se constantes ou decrescentes, devido ao aumento das
despesas de marketing para se defender contra a concorrência. Na quinta e última fase surge o
declínio, que é o período em que as vendas caiem e há quebras nos lucros (Kotler, et al., 1999).
Os produtos obsoletos são artigos com baixa taxa de saída, ou mesmo nula. Encontram-se
localizados no clico de vida do produto a partir do declive da recta igual a zero para o lado direito da
fase de maturidade até ao final da fase de declínio do ciclo de vida do produto, ou seja no momento a
partir do qual as vendas e o lucro começam a descer. Estes produtos dificultam o manuseamento no
armazém e ocupam metros quadrados necessários para armazenar outros artigos. Estes produtos
obsoletos têm de sair do armazém. Existem vários argumentos para eliminar os artigos obsoletos dos
armazéns, tais como reaver espaço, tentar uma utilização mais eficiente do trabalho e das máquinas
reduzindo assim os custos associados ao produto estar no armazém (Muller, 2003).
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4 Objectivos da dissertação
Como se referiu na introdução, ao abordar a questão de investigação, com o desenvolvimento desta
dissertação pretende-se elaborar um conjunto de procedimentos operacionais para todas as
actividades do departamento logístico da empresa Vista Alegre. Anteriormente a empresa não tinha
qualquer tipo de procedimentos operacionais em nenhum das actividades do departamento, apenas
existia um procedimento operacional para todas as actividades.
Assim pretendemos analisar as operações, reflectir sobre elas e investigar os pontos problemáticos
dos armazéns de branco (peças sem qualquer tipo de decoração), decalque (são folhas especiais
impressas com tinta, que são aplicadas por cima das peças em branco, para assim a peça ficar
decorada), embalagens e produto acabado. O objectivo era a detecção de processos ou actividades a
contribuir para erros de inventário. Sempre que possível foi efectuada análise da poupança que está
alocada a cada uma das melhorias que foram propostas.
Numa terceiro e última fase foi elaborada uma análise “ABC” a cada um dos armazéns, para se saber
qual é o actual cenário e para onde evoluir. Houve também uma tentativa de conceber mecanismos
de controlo para a regulação do escoamento de produto descontinuado e consequentemente a sua
eliminação do stock.
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5 Metodologia
Para a elaboração dos procedimentos operacionais foi necessária a aquisição de conhecimentos
profundos sobre as várias actividades do departamento logístico. Este processo foi complementado e
acompanhado com entrevistas aos responsáveis por cada actividade e aos próprios operadores.
Estas entrevistas também tiveram como objectivo recolher todos os documentos existentes relativos à
execução desse trabalho. Estes elementos foram compilados e a partir deles elaborou-se uma short
list com perguntas cruciais a apresentar aos responsáveis. Este processo, baseou-se na research as
inquiry (Graziano, et al., 2009) Exploring; Inquiring; Predicting possibilities; Planning and collecting;
Deciding; Communicating; Evaluating; Applying, guiou-nos na nossa investigação. Na sequência
deste processo de inquirição foram identificados pontos de melhoria em vários procedimentos
operacionais, devido a acções que não estavam a gerar valor no processo ou que estavam a
corromper o mesmo.
Para se proceder à investigação dos pontos problemáticos dos armazéns foi necessário estar
presente em cada deles durante vários dias, nomeadamente nos armazéns de branco, de decalque,
de embalagens e de produtos acabado. Não só a visualização dos processos foi importante, mas
também falar com os operadores para tentando identificar tarefas que eram mais difíceis de executar
e mesmo tentar fazer algumas actividades durante um dia, para perceber devidamente a sua
complexidade. O objectivo foi perceber o funcionamento de cada um deles e observar aspectos
restritivos. Posteriormente trabalhou-se no arranjo e visualização de possíveis melhorias, tentando
validar a sua exequibilidade.
Para conceber mecanismos de controlo para a regulação do escoamento de produto descontinuado e
consequentemente a sua eliminação do stock procedeu-se à elaboração de análise “ABC” para
perceber qual era a dimensão do problema e posteriormente foi efectuado um Brainstorming para
definir qual era a melhor forma de solucionar este problema.
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6 Aplicação/Caso
6.1

Procedimentos Operacionais

Foi-me proposto desenvolver procedimentos operacionais para todas as actividades que estivessem
inseridas no departamento da logística. Foi numa perspectiva de melhoramento das comunicações e
interligações entre as várias actividades logísticas que surgiu esta ideia.
As actividades logísticas que foram contempladas para a execução dos procedimentos operacionais
foram as seguintes, Serviço de apoio ao cliente do mercado interno e externo, Serviço de apoio ao
cliente do Decorado Próprio do segmento Hoteleiro, recepção de mercadorias de fornecedores
externos, recepção de mercadorias provenientes das unidades fabris de Capôa e Cerexpor, recepção
de produto acabado da unidade fabril da Vista Alegre, planeamento da produção de decalques,
planeamento da produção de branco, lançamento de decorado e expedição do armazém de produto
acabado. Devido ao limite de páginas permitido, não foi possível colocar em anexo todos os
procedimentos operacionais que foram elaborados, apenas estão os que foram sujeitos a pontos de
melhoria.
Os procedimentos foram criados com base na observação do trabalho e entrevistas aos responsáveis
pela execução da actividade.
Os Procedimentos Operacionais, disponíveis em anexo, apresentam a seguinte estrutura:
1.Objectivo – Descreve o propósito do procedimento operacional em questão;
2.Âmbito – Descreve o tipo de produtos é que se aplica e qual é o canal a que pertence.
3.Papéis – Identifica as pessoas que são responsáveis pelas seguintes áreas, Gestor do Processo,
Director da Qualidade, Director Executivo, Coordenador da Direcção Executiva.
4.Modo de Proceder – Apresentação do fluxograma da actividade e explicação sucinta dos vários
passos que o responsável deve efectuar. A numeração do fluxograma coincide com a numeração da
tabela explicativa do processo.
5.Descrição – Neste capítulo são apresentadas regras ou explicações teóricas sobre alguma das
actividades que foram descritas no ponto quatro.
6.Documentação/Informação Relacionada – Referência a documentos que podem ser utilizados ao
longo do processo.
7.Revisões Anteriores – Controlo de revisões de documentos, onde se inclui o número e data da
revisão e as respectivas alterações realizadas.
A apresentação dos procedimentos operacionais ficou na forma como está apresentado na Figura 13.
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Figura 13 Ilustração da estrutura dos procedimentos operacionais

6.1.1 Proposta de Melhoria dos Procedimentos Operacionais
Durante a execução dos Procedimentos Operacionais foram encontrados possíveis pontos de
melhoria na execução das actividades, de modo a melhorar o processo de execução.
Os procedimentos operacionais que foram passíveis de pontos de melhoria foram o PO.02 – Dar
Serviço de apoio ao cliente do mercado externo, PO.03 – Dar serviço de apoio ao cliente dos
Decorados Próprios do mercado hoteleiro, PO.08 – Planear a Produção e PO.09 – Lançar Decorado.
Todos estes procedimentos operacionais se encontram totalmente descritos em anexo.
6.1.1.1

PO.02 – Serviço de apoio ao cliente do mercado externo

No decorrer da elaboração deste procedimento operacional houve a percepção de que a elaboração
desta actividade era muito complexa, devido à diversidade de especificações que cada cliente tem e
que devem ser rigorosamente seguida caso contrário o cliente devolve a mercadoria.
As inúmeras especificações dos clientes do mercado externo, estão relacionadas com certos
requisitos como, a necessidade de as encomendas terem de ser acompanhadas de Certificados da
Qualidade, paletes especiais, tipo de transporte, contrato de transporte efectuado com o cliente,
condições de recepção das encomendas, dias de entrega no cliente, entre outras.
Estes requisitos dos clientes não estão registadas por escrito, apenas a pessoa responsável pela
execução da actividade é que as sabe. Uma actividade estar dependente de uma pessoa não é uma
boa opção, porque por diversas motivações possíveis pode interromper o processo. Os processos
devem estar registados e descritos de forma a garantir que qualquer pessoa o consiga executar sem
problemas maiores.
Assim a sugestão que se propõe é que a pessoa responsável por esta actividade efectue o registo de
todos os requisitos de todos os clientes no sistema SAP R3, no campo referente aos dados do cliente,
para estar acessível a qualquer pessoa em qualquer altura. Uma vez que este campo já existe é só
uma questão de os dados do cliente serem totalmente preenchidos com todas as especificações
necessárias.
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6.1.1.2

PO.03 – Serviço de apoio ao cliente dos decorados próprios do mercado hoteleiro

Durante a investigação para a elaboração do procedimento operacional foi encontrado um possível
ponto de melhoria, que acarreta uma possível diminuição do lead time e de erros.
O ponto de melhoria passa pela eliminação de um passo no processo, o fluxograma actual (antes de
melhoria) deste procedimento operacional está demonstrado na Figura 14. O passo em questão é o
de “Acompanhamento da prova ou ensaio”, que está numerado no fluxograma da Figura 14 com o
número onze.
A responsável pela execução desta tarefa, neste passo tem de se deslocar à produção para assistir e
registar o ensaio. Isto é quando o decorado é aplicado sobre a peça, o responsável tem de verificar
se o decalque produzido na gráfica da Vista Alegre, cobre a peça como foi previamente previsto pelo
designer.
No caso de o decalque não cobrir a peça como o previsto, administrativo tem de registar qual a
alteração a fazer às medidas do decalque. Por exemplo, a produção de chávenas de chá, o decalque
deve partir da asa da chávena, dar a volta à chávena e encostar do lado oposto da asa. No caso de
isso não acontecer o administrativo deve informar os designers da gráfica que o decalque tem de ser
alterado e que se deve retirar ou acrescentar X milímetros ao raio do design da peça.
A percepção da necessidade de acrescentar ou retirar milímetros ao desenho do decalque é
perceptível por parte de qualquer pessoa, a parte difícil está, em quantos milímetros devem ser
retirados ou acrescentados. A melhor pessoa para efectuar estas alterações é o designer porque está
habituado à produção daquelas peças e foi o próprio que a produziu.
Ao este passo estar inserido nesta actividade, ajuda a que haja uma probabilidade de erros na
correcção do design do decalque. Isto pode levar a que haja uma necessidade de maior número de
ensaios e no caso de não haver repetição do ensaio que haja um elevado nível de insatisfação por
parte do cliente.
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Figura 14 Fluxograma do PO.03
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A sugestão de melhoria nesta actividade passa assim pela eliminação desta etapa, passando o
acompanhamento do ensaio a ser efectuado pelo designer que fez o decalque. Ficando à
responsabilidade do próprio registar e efectuar as alterações necessárias.
Esta alteração leva a uma diminuição dos erros de registo de alterações nos ensaios, o lead time
diminuí devido a ser o próprio designer a fazer o ensaio, e ainda haverá uma diminuição de
burocracias e falhas por esquecimento de informar o designer.
6.1.1.3

PO.09 – Lançar Decorado

No procedimento número nove, Lançar Decorado, o ponto de melhoria encontrado neste processo
está relacionado com aplicação SAP R3 e com o não desconto das quantidades de decalque no
depósito que corresponde à quantidade de stock existente desse artigo.
O depósito onde se encontra a informação de qual é a quantidade real de stock de decorado, está
definida no SAP como “Stk1007”. O problema está em que a quantidade de decalque que é lançada
no Kanban, através do SAP, para ser efectuado picking no armazém de decalque, não é descontada
automaticamente.
A melhor forma de explicar esta situação é através de um exemplo real, para se ter uma maior
percepção do que a situação actual provoca de entropia no sistema e do pode gerar. Considere-se o
seguinte exemplo:
É necessário lançar 404 decalques de decorado, de Cantão Cozinha Velha, para os próximos 20
minutos de aplicação de decorado como se pode verificar na Figura 15.

Figura 15 Retirada do SAP R3 da Vista Alegre da Análise de Disponibilidade de Decalque no armazém de
Decalques

Quando o lançamento é efectuado no sistema SAP, saem kanbans com a indicação de a quantos
lotes de x unidades devem ser efectuados picking no armazém de decalque.
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Para os 20 minutos seguintes é preciso lançar mais kanbans do mesmo decorado, neste caso de
apenas 360 unidades de decalques. Como se pode verificar na Figura 16, na coluna de “Stk 1007”
dentro do quadrado encarnado não houve um decréscimo da quantidade de stock.
A pessoa responsável pelo lançamento dos kanban, tem de efectuar a subtracção da quantidade de
stock, que está dentro do quadrado encarnado, menos a quantidade de decalque que já foi lançada
anteriormente para saber se ainda existe quantidade suficiente daquele decorado no armazém. Caso
não exista este processo paralelo pode levar a que sejam emitidos kanbans para aperto de
quantidades de decalque que efectivamente não existem no armazém.
Este processo está sujeito um erro humano muito elevado e que pode levar a um bottleneck no
processo produtivo de aplicação de decalques.

Figura 16 Retirada do SAP R3 da Vista Alegre da Análise de Disponibilidade de Decalque no armazém de
Decalques após se ter retido 404 unidade de decalque

Para solucionar este problema é proposto que se faça uma pequena alteração no SAP R3, acréscimo
de uma coluna com a indicação de quantidade que ainda pode ser lançada daquela decoração. Esta
solução simples acabaria com os erros de lançamento de decorações que na realidade não existem e
o operador deixaria de ter de usar a máquina de calcular e de se lembrar de quantas decorações até
ao momento já teria lançado.
6.1.1.4

PO.08 – Planear a Produção

A pessoa responsável pelo planeamento de branco sabe mais ou menos quantas peças é que cada
máquina pode produzir. Esta informação foi adquirida pelos anos de experiência, pois não existe
qualquer tipo de suporte informático, capaz de informar para cada máquina, dependendo do tipo de
peças que se pretende produzir, quantos peças é que é possível produzir. Desenvolveu-se uma
ferramenta em Excel que ajuda a dar essa informação por máquina e turno.
Foi nesta base que foi construída uma tabela dinâmica, que está representada na Tabela 6, na qual
inserindo as características que pretendemos se obtem o número de peças que é possível produzir.
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Tabela 6 Tabela dinâmica da capacidade de produção de peças em branco por máquina
Dados das máquinas
Tipo de
Máquinas

Máquinas

Nº de Máq.
Existente

Carroceis

10 Máq.

Ench.
Manual
Bancadas
Enc. Semi
Semi Automáticas
Auto.
Enc. Auto
Alta
Pressão

Roller's

Isostática

4 Máq.

4 Máq.

Terrinas
Nova Maquina

1 Máq.
1 Máq.

MEAP

1 Máq.

Nova Roller

2 Máq.

Roller/Chavenas

2 Máq.

Roller/Pires

1 Máq.

Prensas/Pratos

2 Máq.

Pratos Carré

1 Máq.

Nº de
cabeças
/máq.

Tipos de Peças
Peça Pequena
Peça Média
Peça Grande
Peça Pequena
Peça Média
Peça Grande
Peça Média
Peça Grande
Peça Grande
Peça Pequena
6
Moldes Pqn
3
Moldes Med
1
Moldes Grd
Grosseiras(Hoteis)
Delicadas (7/15)
Chavenas M1
Chavenas M2
Pires
Diamentro 15
Diamentro 33
Partos Quadrados

Nº máximo
de formas/
máq.

-30 formas
-25 formas
-20 formas
-30 formas
-25 formas
-20 formas
-60 formas
-30 formas
-150 formas
4 Cab./máq 55 formas
---140 formas
1 Cab./máq
140 formas
65 formas
2 Cab./máq
65 formas
2 Cab./máq 80 formas
-1 Cab./máq
-1 Cab./máq
--

O que se pretende produzir

Nº de máximo
de
repetições/dia

Nº de ciclos/hora

5 rep./dia
4 rep./dia
3 rep./dia
5 rep./dia
4 rep./dia
3 rep./dia
5 rep./dia
5 rep./dia
3 rep./dia
4 rep./dia
---7 rep./dia
7 rep./dia
16 rep./dia
16 rep./dia
13 rep./dia
----

0,56 Ciclos/hora
0,44 Ciclos/hora
0,31 Ciclos/hora
0,56 Ciclos/hora
0,44 Ciclos/hora
0,31 Ciclos/hora
0,56 Ciclos/hora
0,56 Ciclos/hora
0,38 Ciclos/hora
0,50 Ciclos/hora
22,50 Ciclos/hora
22,50 Ciclos/hora
22,50 Ciclos/hora
0,88 Ciclos/hora
0,88 Ciclos/hora
2,00 Ciclos/hora
2,00 Ciclos/hora
1,63 Ciclos/hora
125,00 Ciclos/hora
75,00 Ciclos/hora
31,25 Ciclos/hora

Tempo
méd.
mudança
1,25 h

1,25 h
1,25 h
1,25 h
1,25 h
1,25 h
1,25 h
1,25 h
1,75 h
1,42 h
1,42 h
1,42 h
1,42 h
1,42 h
1,42 h

N º de
turnos

1 turno
1 turno
1 turno
1 turno
1 turno
1 turno
1 turno
1 turno
1 turno
1 turno
3 turno
3 turno
3 turno
1 turno
1 turno
1 turno
1 turno
1 turno
3 turno
3 turno
2 turno

Nº de
Nº de
Nº de
Nº d máq. a
Dias de
Produção por
cabeças em formas
Mudança
Produção diária
utiliizar
produção
Semana
utiilização pertendida/ Pretendidas
máq.
341
Pequenas
1.705
Pequenas
3 Máq.
-30 formas 1 Mudança
5 dias
221 Média
1.105 Média
3 Máq.
-25 formas 1 Mudança
5 dias
126 Grandes
630 Grandes
3 Máq.
-5 dias
20 formas 1 Mudança
227 Pequenas
1.135 Pequenas
2 Máq.
-30 formas 1 Mudança
5 dias
73 Média
365 Média
1 Máq.
-25 formas 1 Mudança
5 dias
42 Grandes
210 Grandes
1 Máq.
-20 formas 1 Mudança
5 dias
455 Média
2.275 Média
2 Máq.
-60 formas 1 Mudança
5 dias
227 Grandes
1.135 Grandes
2 Máq.
-30 formas 1 Mudança
5 dias
379 Grandes
1.895 Grandes
1 Máq.
-150 formas 1 Mudança
5 dias
742 Pequenas
3.710 Pequenas
1 Máq.
4 Cab./máq 55 formas 1 Mudança
5 dias
3.071
Pequenas
21.497
Pequenas
--1 Mudança
7 dias
1535 Média
10.745 Média
1 Máq.
--1 Mudança
7 dias
511 Grandes
3.577 Grandes
--1 Mudança
7 dias
765 Hoteis
3825 Hoteis
1 Máq.
140 formas 1 Mudança
5 dias
765 Delicadas
3.825 Delicadas
1 Máq.
140 formas 1 Mudança
5 dias
8.555 Chávenas M1
1 Máq.
2 Cab./máq 65 formas 1 Mudança 1.711 Chávenas M1 5 dias
4.275 Chávenas M2
1 Máq.
2 Cab./máq 65 formas 1 Mudança 855 Chávenas M2
5 dias
1.711 Pires
8.555 Pires
1 Máq.
2 Cab./máq 80 formas 1 Mudança
5 dias
2.822 Prato 15
19.754 Prato 15
1 Máq.
1 Cab./máq
-1 Mudança
7 dias
1.693 Prato 33
11.851 Prato 33
1 Máq.
1 Cab./máq
-1 Mudança
7 dias
455 Prato Carré
2.275 Prato Carré
1 Máq.
1 Cab./máq
-1 Mudança
5 dias

Existem 6 tipos diferentes de máquinas, cada uma com características diferentes que pode ser
consultadas no capítulo do processo produtivo, são elas: Enchimento Manual; Enchimentos Semiautomático; Enchimento Automático; Alta pressão; Roller’s; Isostáticas.
Passamos a descrever cada uma das máquinas e as características que foram inseridas no modelo.
Enchimento manual:
Para este processo de enchimento manual existem dois tipos de máquinas os carrosséis e as
bancadas, existem respectivamente 10 e 4 unidades.
Nestes dois tipos de máquinas é possível produzir peças de pequena, média e grande dimensão o
número de formas máximo que cada uma leva é 30, 25 e 20 respectivamente. Estas máquinas têm a
possibilidade de poderem trabalhar com um número de formas inferior ao máximo, isto é podem ter
lugares vazios, sem formas.
O número de repetições de enchimento por forma, considerando um turno de 8 horas úteis de
trabalho, é de 4,5 ciclos para as peças de pequena dimensão, 3,5 ciclos para as média e de 2,5 ciclos
para as grandes. Neste caso considera-se um ciclo, desde do inicio em a forma passa pelo
enchimento até que a mesma operação se repita. Como as formas se deslocam num tapete com os
lugares pré-definidos, mesmo que não sejam colocadas todas as formas nas máquinas o tempo de
ciclo não se altera porque os lugares de onde as formas assentam não são removíveis.
Sempre que for necessário começar a produzir outra peça na mesma máquina o tempo necessário
para se fazer as alterações é de aproximadamente 1,25 horas por mudança.
A Fórmula 2 demonstra o cálculo que é efectuado para se obter a quantidade de peças que estão a
ser produzidas nas máquinas de carrossel e bancada.
ܲݑ݀ݎçãܥ ܿ݊ܽݎܤ ݁݀ . ܤ.
= ݀݁ݎݎܣ.  ݔܾ݅ܽ ܽݎܽቀ൫ሺ8ℎ݊ ∗ ݏܽݎº ݀݁ ݏ݊ݎݑݐሻ
− ሺ݊º ݀݁ ݉݊ܽ݀ݑçܽ݊ܽ݀ݑ݉ ݁݀ ݉݁ݐ ∗ ݏçܽሻ൯ ∗ ܰº ݉á ݎ ݏ݈ܿ݅ܿ ݁݀ ݉݅ݔℎܽݎ
∗ ܰº ݀݁ ݂ݐݏ݁ ݁ݑݍ ݏܽ݉ݎã݊ ∗ ݏܽ݀ܽݖ݈݅݅ݐݑ ݎ݁ݏ ܽ º ݀݁ ݉á ;ݏܽ݀ܽݖ݈݅݅ݐݑ ݏܽ݊݅ݑݍ0ቁ
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(2)

Utilizou-se a função do Excel “ARRED.PARA.BAIXO(núm;núm_dígitos)” esta função faz com que, se
núm_dígitos for 0, como é o caso, então o núm será arredondado por defeito para o inteiro mais
próximo.
Considerou-se que um turno tem 8 horas úteis de trabalho, este pressuposto foi validado pelo director
logístico da Vista Alegre. Multiplicando as 8 horas de trabalho de um turno pelo número total de
turnos que a máquina está a funcionar, obtém-se o número total que horas efectivas que a máquinas
está a trabalhar. O número de mudanças também é importante constar na fórmula, uma vez tem uma
longa duração e que a máquina não está a produzir quando estão a efectuar esta operação. Assim
sendo multiplicando o tempo de mudança ( set-up time) pelo número de mudanças que se pretende
efectuar obtêm-se o tempo total de mudança. Subtraindo o número total de horas efectivas que a
máquinas está a trabalhar ao tempo total de mudança, obtêm-se o tempo total em produtivo.
Multiplicando o tempo total em produtivo pelo número de ciclos por horas (o nº de ciclos é o número
de vezes que a peça é enchida), pelo nº de formas e máquinas que estão a ser utilizadas, obtêm-se o
número total de peças que estão a ser produzidas no número de turnos pretendido.
Estas máquinas têm um processo produtivo muito manual sendo por isso possível produzir muitas
peças diferentes ao menos tempo.
Enchimento Semi - Automático:
Neste processo de enchimento semi-automático apenas existe um tipo de máquina “Semiautomática”, da qual existem 4 unidades. Estas máquinas são específicas para a produção de peças
de média e grande dimensão e levam 60 e 30 formas respectivamente. Cada forma para um turno de
8 horas é enchida 5 vezes no máximo, valor do seu ciclo de produção. Mesmo que não sejam
colocadas todas as formas nas máquinas o tempo de ciclo não se altera porque os lugares onde as
formas assentam não são removíveis.
O set-up time destas máquinas é aproximadamente 1,25 horas.
A fórmula utilizada para o cálculo da produção de peças em branco deste tipo de máquina é igual à
Formula 2 que foi anteriormente descrita para o processo de enchimento manual.
Enchimento Automático:
Neste tipo de processo existem dois tipos de máquinas, “Terrinas” e “Nova Máquina”
A máquina “Terrinas” é própria para a produção de terrinas, que são peças grandes. Tem capacidade
para 150 formas, com um ciclo de 3 passagens por turno de 8 horas. O tempo de mudança de
produção é de 1,25 horas. A fórmula de cálculo da capacidade de produção desta máquina é igual à
Fórmula 2 do processo de Enchimento Manual.
A “Nova Máquina” (N.M.) é uma máquina destinada a produzir peças pequenas. Tem quarto cabeças
com capacidade de 55 formas cada. Tem um ciclo de produção de 4 passagens por turno e uma
duração do tempo de mudança de 1,25 horas. A fórmula para o cálculo da capacidade de produção é
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a Fórmula 3. A diferença entre a Fórmula 2 e a Fórmula 3 é que na segunda se teve de, no final do
processo, acrescentar o número de cabeças por máquina, porque cada cabeça tem anexa 55 formas.
ܲݑ݀ݎçãܰ ܿ݊ܽݎܤ ݁݀ . ܯ.
= ݀݁ݎݎܣ.  ݔܾ݅ܽ ܽݎܽቀ൫ሺ8ℎ݊ ∗ ݏܽݎº ݀݁ ݏ݊ݎݑݐሻ
− ሺ݊º ݀݁ ݉݊ܽ݀ݑçܽ݊ܽ݀ݑ݉ ݁݀ ݉݁ݐ ∗ ݏçܽሻ൯ ∗ ܰº ݉á ݎ ݏ݈ܿ݅ܿ ݁݀ ݉݅ݔℎܽݎ
∗ ܰº ݀݁ ݂ݐݏ݁ ݁ݑݍ ݏܽ݉ݎã݊ ∗ ݏܽ݀ܽݖ݈݅݅ݐݑ ݎ݁ݏ ܽ º ݀݁ ݉áݏܽ݀ܽݖ݈݅݅ݐݑ ݏܽ݊݅ݑݍ

(3)

∗ ݊úܾ݉݁݁ܽܿ ݁݀ ݎçܽ݉ ݎ ݏá ;ܽ݊݅ݑݍ0ቁ

Alta Pressão:
Existe apenas uma máquina de alta pressão intitulada “MEAP” que pode produzir pequenas, médias
e grandes peças, com capacidade por moldes de 6, 3 ou 1 peça respectivamente. O tempo de ciclo é
igual para todos os tipos de peças e é de 22,50 prensagens por hora. A Fórmula 4 demonstra o
cálculo da capacidade de produção de branco da “MEAP”. Esta fórmula diferencia-se das anteriores
devido a uma forma poder produzir ao mesmo tempo 6, 3 ou 1. Esta máquina não é como as
anteriores em que existia um lugar de formas pré-definido, aqui as peças são prensadas contra uma
matriz, logo o tempo de ciclo está relacionado com o tempo de prensagem em vez de ser com a
deslocação do tapete como as anteriores.
ܲݑ݀ݎçãܲܣܧܯ ܿ݊ܽݎܤ ݁݀ 
= ݀݁ݎݎܣ.  ݔܾ݅ܽ ܽݎܽቀ൫ሺ8ℎ݊ ∗ ݏܽݎº ݀݁ ݏ݊ݎݑݐሻ
− ሺ݊º ݀݁ ݉݊ܽ݀ݑçܽ݊ܽ݀ݑ݉ ݁݀ ݉݁ݐ ∗ ݏçܽሻ൯ ∗ ܰº ݉∗ ܽ݉ݎ݂ ݎ ݏ݈݁݀

(4)

∗ ܰº ݉á ݎ ݏ݈ܿ݅ܿ ݁݀ ݉݅ݔℎ݊ ∗ ܽݎº ݀݁ ݉á ;ݏܽ݀ܽݖ݈݅݅ݐݑ ݏܽ݊݅ݑݍ0ቁ

Roller’s:
Existem três máquinas diferentes deste tipo, “Nova Roller” que são duas, “Roller/Chávenas” que
também são duas e a “Roller/Pires” que é apenas uma.
“Nova Roller”
A primeira “Nova Roller” produz loiças mais grosseiras, como saladeiras e loiças de hotéis, que têm
de ser mais resistentes. Tem capacidade para 140 formas, este valor pode ser inferior consoante
aquilo que se pretende produzir, e efectua 7 repetições por forma durante um turno. O tempo de
mudança desta máquina é dos mais elevados, é de aproximadamente 1,75 horas por mudança. A
fórmula utilizada para o cálculo da produção de branco é igual à Fórmula 1 do processo de
enchimento manual.
A segunda “Nova Roller” é para produções mais delicadas, como pratos e tigelas. Tirando esta
especificação de peças produzidas na máquina todas as outras características descritas na “Nova
Roller” anterior são aplicáveis a esta, bem como a fórmula de cálculo da produção.
“Roller/Chávenas”
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As “Roller/Chávenas” são específicas para a produção de chávenas. Existem duas máquinas, uma
para a produção de Chávenas M1 e a outra para Chávenas M2 (M1 e M2 são tipos de chávenas, esta
terminologia é a utilizada na Vista Alegre). Ambas têm as mesmas características, duas cabeças cada
uma com 65 formas, este número de formas não é variável, e 16 ciclos por turno. O tempo de
mudança é de aproximadamente 1,42 horas. A fórmula que dá origem à quantidade de produção é
igual à Fórmula 3, já anteriormente abordada.
“Roller/Pires”
Esta máquina é específica para a produção de pires, tem capacidade máxima para 80 formas por
cabeça e opera com 13 ciclos por turno. O tempo de mudança da máquina é de aproximadamente
1,42 horas por mudança. A fórmula respeitante à quantidade é igual à Fórmula 3.
Isostáticas:
Este tipo de máquina só é utilizado para a produção de pratos, a Prensa/Pratos é utilizada na
produção de pratos redondos e a Prensa/Carré para pratos quadrados.
Prensas/Pratos
Existem duas máquinas de produção de pratos redondos, uma está dedicada a pratos com diâmetro
de 15 cm e a outra de 33 cm. São efectuadas 125 prensagens por hora para os pratos com 15cm de
diâmetro e 75 para os de 33cm. Os tempos de mudanças são iguais para as duas e ronda as 1,42
horas.
Prensas Carré
Está maquina está dedicada a produzir pratos carré, quadrados, apesar de poder produzir qualquer
outro tipo de pratos. A velocidade é 31,25 prensagens por hora com um tempo de mudança de 1,42h.
Para os dois casos, pratos redondos e carré, a fórmula para o cálculo da quantidade a produzir por
máquina é praticamente igual às anteriores a diferença está no último membro da equação. Na
Fórmula 5, multiplica-se o nº total de horas efectivas de produção pela velocidade de prensagem, que
é o número de prensagens por hora, e pelo número de máquinas que estão a ser utilizadas.
ܲݑ݀ݎçãݐݏݏܫ ܿ݊ܽݎܤ ݁݀ áݏܽܿ݅ݐ
= ݀݁ݎݎܣ.  ݔܾ݅ܽ ܽݎܽቀ൫ሺ8ℎ݊ ∗ ݏܽݎº ݀݁ ݏ݊ݎݑݐሻ

(5)

− ሺ݊º ݀݁ ݉݊ܽ݀ݑçܽ݊ܽ݀ݑ݉ ݁݀ ݉݁ݐ ∗ ݏçܽሻ൯ ∗ ܰº ݀݁  ݎ ݏ݊݁݃ܽݏ݊݁ݎℎܽݎ
∗ ݊º ݀݁ ݉á ;ݏܽ݀ܽݖ݈݅݅ݐݑ ݏܽ݊݅ݑݍ0ቁ

No caso concreto deste procedimento operacional, não foi indicada nenhuma melhoria. Apenas se
construiu uma ferramenta que pode passar a ser utilizada como suporte ao procedimento.
Actualmente na Vista Alegre esta tabela já está a ser utilizada. Esta tabela está a ser utilizada pelo
Director de Logística e pela responsável pelo planeamento de produção, para conseguirem fazer um

43

melhor um melhor aproveitamento da máquina e assim diminuir as divergências que actualmente
existe entre o departamento da logística e da produção.

6.2

Análise dos Armazéns da Logística

A segunda fase proposta para o estágio foi proceder a uma análise crítica aos armazéns com o
objectivo de identificar todos os pontos críticos e propor possíveis melhorias. Na fábrica Vista Alegre
existem quatro armazéns que são geridos pelo departamento logístico, armazém de branco,
decalques, embalagens e produto acabado.
Para esta análise foram feitas inúmeras visitas aos armazéns com o objectivo de visualizar as
actividades de cada operador e perceber como é que cada armazém no geral funcionava.
Posteriormente cada operador foi acompanhado, de forma a perceber se qualquer pessoa sem
nenhuma formação na área era capaz de operar e se a forma como o processo era efectuado era o
mais eficaz ou precisava de ser melhorado de forma a diminuir erros de stock e a tornar-se mais
eficaz. As actividades dos operários, devem estar facilitadas de forma a garantir que quando um
trabalhador falta existe um outro capaz de o substituir.
Ao longo deste capítulo vão ser descritos os vários problemas identificados em cada um dos
armazéns, bem como sugestões de melhoria.

6.2.1 Armazém de Decalques
Neste armazém estão presente os seguintes operações, recepção de decalque, conferência, corte e
preparação de lotes de decalques, arrumação e picking.
Actualmente as operações dentro deste armazém efectuam-se da seguinte forma.
A recepção de decalques inicia-se com a recepção em mão dos decalques que é entregue por um
responsável pelas entregadas do departamento de produção de decalques, os decalques são
acompanhados por uma guia de remessa que tem a descrição do decalque e a quantidade que foi
produzida e entregue neste armazém.
Posteriormente passa-se à fase de confirmação, na qual o responsável pela recepção de decalques
deste armazém confirma a quantidade enviada com a quantidade que está registada na guia de
remessa e insere a quantidade que vem na guia de remessa no sistema SAP. No caso de as
quantidades serem divergentes o departamento de produção de decalques é avisado. O stock fica
errado até serem enviadas as quantidades em falta. Constata-se que em muitas situações a guia de
remessa não acompanha os decalques entregues no armazém.
Antes de o decalque ser arrumado deve ser cortado e agrupado em lotes de 30 (capacidade máxima
da máquina de corte), como é ilustrado nas Figuras 17 e 18.

44

Figura 17 Máquina de corte de decalques

Figura 18 Exemplo de um lote 30 decorações

Posteriormente devem ser arrumados na localização que lhes é devida. No caso de se tratar de uma
nova decoração, coloca-se o decalque na estante com lugar disponível. Nesta altura já estão
reunidas todas as condições para ser efectuado o picking.
Para perceber a problemática que vai ser mais à frente explicada é necessário saber as operações
que antecedem e procedem ao picking do armazém de decalques. Como foi referido anteriormente,
as actividades não podem ser analisadas individualmente mas sim no seu conjunto.
O picking dos decalques é realizado com base no sistema Kanban.
Kanban é impresso com base na visualização da lista de necessidade de decorado. O operador
responsável por esta operação lança os kanbans, onde estão descritas as listas de materiais (loiça
branca, decalque e embalagens) que são necessárias enviar para as células de aplicação de
decalques. Cada célula é constituída por um conjunto de pessoas que aplicam o decalque na loiça
em branco, num período máximo de 20 minutos. O número de células pode variar diariamente de
acordo com as necessidades de produção da empresa.
Depois de todos os kanbans estarem impressos, estes são colocados em caixas. De seguida, cada
caixa é encaminhada para o armazém de decalques a fim de ser efectuado o picking dos mesmos.
Findo este primeiro picking, procede-se aos pickings da loiça em branco e das embalagens,
respectivamente.
Após o término das actividades de picking, obtém-se a satisfação do Kanban.
O Kanban é finalmente encaminhado para as células de aplicação de decalques. Cada uma destas
células trabalha uma só caixa durante os 20 minutos de operação. De modo a minimizar a quebra
produção, uma nova caixa é colocada a aguardar processamento.
Neste sentido, a cadência máxima (20 minutos) dada por esta tarefa, delineia todas outras as
actividades envolvidas no processo.
No processo anteriormente descrito propuseram-se os pontos de melhoria que se enunciam de
seguida.
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6.2.1.1

Processo de recepção de decalque no armazém

Começando pela recepção, início do processo, existe um ponto crítico que tem origem nas guias de
remessa. Estas guias mais de 80% das vezes não acompanham os decalques e podem demorar até
duas semanas a chegarem ao armazém. O operador responsável pela guia de remessa não tem a
noção do que o atraso do seu trabalho pode provocar ao armazém de decorado.
Este atraso impossibilita o administrativo, responsável pela confirmação das quantidades
recepcionadas, de lançar o decalque em SAP. No entanto, estes decalques são cortados, são
preparados em lotes e colocados para picking no armazém. De modo a cobrir a necessidade
decalque em falta, o operador responsável pelo lançamento de decorado, faz o lançamento dos
kanbans, ficando negativa a quantidade de stock desse decorado no sistema SAP.
De modo a contornar este constrangimento, é necessário formar a pessoa responsável pelas guias de
remessa, mostrando-lhe quão importante é o seu trabalho e as consequências de qualquer atraso
durante a sua actividade.
6.2.1.2

Preparação dos decalques para armazenamento

O processo de preparação de lotes de decalques pode ser melhorado para haver uma diminuição dos
erros e do número de trabalhadores no processo de picking, uma vez que este processo tem ser
rápido e deve ser efectuado com a maior eficiência possível.
Existe um departamento de dados mestres responsável pela cronometragem das operações de
colocação de decalques. Isto é, quando é efectuado um novo decalque este departamento tem a
responsabilidade de cronometrar a operação de aplicação do decalque na peça, para assim se definir
o número de decalques que devem ser enviados para as células de aplicação de decalques. As
células de aplicação de decorado recebem decorações todos os 20 minutos e o número de
decorações tem de ser em quantidade exacta para esse período.
A partir dos dados recolhidos pelo departamento de dados mestre, disponíveis no sistema SAP, é
possível saber o número de decorações que são necessárias para picking, para cada célula.
Desta forma o armazém, ao invés de fazer os actuais lotes de 30 decalques, deveria passar a fazer
lotes com base na necessidade dos 20 minutos de aplicação de decalques por célula, indicada no
sistema SAP. Isto é, cada lote deveria ter a quantidade suficiente por célula de aplicação de
decalques, assim o processo de picking tornar-se-ia mais rápido e eficaz porque o tempo de
contagem de decalques deixaria de existir (esta foi uma das sugestões que apresentámos).
Ao efectuar-se esta melhoria no processo apenas se está a garantir que o picking seja efectuado a
tempo. Está-se a antecipar o problema, passando a operação de contagem para o processo anterior
que é a preparação dos lotes, uma actividade crítica porque não há limite de tempo para a fazer.
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6.2.1.3

Processo de arrumação

A arrumação dos decalques na “estanteria” actualmente não segue nenhum tipo de padrão. Os
decalques novos que chegam são arrumados onde há espaço e os que já existem são colocados
onde estavam. Não existe uma boa identificação das localizações nas estantes, como se pode ver
nas Figuras19 e 20, o que depois vem a dificultar significativamente o processo de picking.
A Figura 19 é um bom exemplo da identificação deficitária das estantes de decalque. Existe apenas a
identificação do nome da decoração, que neste caso é “Silver MC”, mas, como se pode ver pela
imagem dentro dessa decoração, temos vários tipos de decalque, cada um específico para cada
peça. Cada decoração tem decalque para o serviço de jantar, serviço de chá e de café.

Figura 19 Estanteria de Decorado

Figura 20 Estanteria de Decorado

Na Figura 21 estão identificados 3 tipos diferentes de pratos, dentro da decoração “Silver MC”. Como
se pode verificar é bastante fácil que exista um erro de picking por troca entre o prato de sobremesa e
o de chá.

Figura 21 Exemplo dos Tipos de Decalque da Decoração "Silver MC"

A identificação dos corredores com o tipo de decoração que está em cada um deles também é fraca,
como se pode verificar na Figura 22. Não se consegue ler a uma distância razoável. O tipo de
identificação não é o mais adequado e a própria informação é deficitária.
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Figura 22 Identificação das decorações que estão em cada um dos corredores

A melhoria que é proposta para este armazém é a de começar por fazer uma identificação correcta,
tanto das estantes como dos corredores. De acordo com o capítulo do Estado de Arte, uma boa
identificação permite uma melhor e maior rapidez de armazenamento e picking dos artigos. A
identificação dos corredores deve ser alfabética, e dever-se-á usar alfanumérico nas prateleiras.
Exemplo, corredor A prateleira A.1.1.1, como está na Figura 23.
Identificação das localizações:

Célula A

Nível 01

Coluna 01
Corredor
01

Localização:
01.01.01.A
[corredor . coluna . nível . célula]

Figura 23 Exemplo de identificação das localizações

O tamanho das letras deve seguir a fórmula:
ܦ = ܪ/200

H – Altura das Letras
D –É a distância a que se pretende ver a identificação
Para as prateleiras, a identificação de cada célula deve ser visualizada entre os 0,5 e os 2 metros e
para corredores a distância de visualização (D) deve variar entre 2 e os 6 metros.
Se o armazém se tornar mais eficiente, usando as sugestões apontadas, os erros de picking
diminuirão certamente.
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Outro ponto de melhoria seria efectuar a arrumação dos artigos nas estantes, de acordo com a sua
rotatividade, isto é consoante a sua classificação ABC com base nos movimentos.
6.2.1.4

Processo de picking

O processo de picking, tendo em consideração os pontos de melhoria referidos anteriormente, tornarse-á menos complexo, mais rápido e eficaz. Mas, mesmo assim, estas melhorias não chegam.
Para se compreender melhor os pontos de melhoria que vão ser apresentados para esta operação de
picking, é necessário perceber todos os passos que fazem parte da mesma.
O processo de picking inicia-se com a recepção dos Kanban no armazém. Como se pode ver na
Figura 23, este (Kanban) identifica qual o nome da decoração do decalque, a peça em branco onde
vai ser aplicado e a quantidade de picking, que é necessária.

Figura 24 Kanban

Posteriormente, procede-se à procura da decoração e a contagem dos decalques, é nesta altura que
o processo se pode tornar mais rápido e eficiente com as alterações que foram propostas
anteriormente. O próximo passo é dar saída no sistema SAP do decalque a que foi efectuado picking.
Quando o operador efectua o picking do decalque tem de colar numa folha branca a etiqueta da
decoração, que acompanha o kanban, e registar à mão a quantidade de decalque que apartou, como
mostra a Figura 24. Posteriormente e de forma irregular a administrativa responsável pelo registo no
sistema SAP passa a recolher as folhas brancas para fazer a baixa de stock no sistema.
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Figura 25 Exemplo da folha onde são colocadas as etiquetas da decoração que foram efectuadas picking e a
respectiva quantidade

Este processo deveria ser alterado para um processo em tempo real, para que o sistema SAP
estivesse sempre tão actualizado quanto possível. Para este efeito apenas seria necessária uma
pequena alteração do layout do armazém, sem custos adicionais.
Esta alteração passa pela deslocação da secretária do administrativo que se encontra ao fundo do
armazém, a bola encarnada da Figura 25, para mais perto da zona de picking. A seta a encarnado
representa a deslocação da secretária do fundo do armazém para a zona de picking.

Figura 26 Layout actual do armazém de decalques

Implementando todas os pontos de melhoria que foram apresentados o armazém pode-se tornar mais
fluido e os erros de stock que actualmente existem podem diminuir. Numa das semanas houve um
erro no stock de 800 decalques.
6.2.1.5

Cálculo das poupanças de decalques

Um dos pontos de melhoria encontrados no armazém de decalques da Vista Alegre, foi passar a
efectuar os lotes de decalques que vão ser colocados nas estantes, de acordo com as quantidades
normalizadas, que vêm registadas nos kanban, e que também estão registadas no sistema SAP. Os
dados recolhidos, pelo processo de cronometragem da operação e pela observação da operação
identificou-se que o tempo de picking era elevado, dos mais elevados de todos os armazéns, porque
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tinha precisamente a contagem de decalques, o que ocupa bastante tempo da operação de picking, e
a procura dos decalques no armazém era bastante complexa.
Na semana seguinte, efectuaram-se alguns lotes com a quantidade certa para enviar para as células
de aplicação de decalques e identificou-se correctamente algumas racks. Estas alterações levaram a
que o processo de picking diminuísse cerca de 10 minutos.
Para se conseguir contabilizar as melhorias propostas, efectuaram-se os seguintes cálculos que vão
ser apresentados de seguida.
Foram considerados, três operadores que trabalham nesse armazém durante um turno de 8 horas. A
média de ordenado mensal daqueles operários ronda os 700€. Sabendo que por dia são efectuados
em média 41 picking (este valor foi retirado do ficheiro de movimentos deste armazém) o que por mês
dá uma média de 688 pickings (considerámos que em média por mês se trabalha 22 dias úteis). Com
estes dados obteve-se para este armazém o custo médio de cada picking de decalques, através da
Fórmula 6:

݉ ݐݏݑܥé݀݅= ݃݊݅݇ܿ݅ ݁݀ 

݈ܵܽáܰ × ݎ݀ܽݎ݁ ݀ ݅ݎº ݀݁ ݈ܾܽ݊ܽݎݐℎܽ݀ݏ݁ݎ
ܰº ݉é݀݅݉ ݎ ݃݊݅݇ܿ݅ ݁݀ êݏ

(6)

O custo de picking do armazém de decalques é aproximadamente 3,05€ por picking.
O segundo passo foi saber o número de horas por dia de picking que poderia ser reduzido, pela
eliminação da actividade de contagem inserida na operação de picking e pelo melhoramento da
identificação das localizações, para isso foi utilizada a Fórmula 7.
ܰº ݀݁ ℎݏܽ݀݅ݖݑ݀݁ݎ ݏܽݎ
ܰº ݉é݀݅ݑ݀݁ݎ × ܽ݅݀ ݎ ݃݊݅݇ܿ݅ ݁݀ çãܽݎ݁ ݁݀ ݉݁ݐ ݀ çã( ݃݊݅݇ܿ݅ ݎ 7)
=
ሺ60 × ݏ݀݊ݑ݃݁ݏ60݉݅݊ݏݐݑሻ

O número de horas que é possível reduzir num turno de 8 horas é de 6,80h. É importante também
saber o número de picking que pode ser efectuado nesse período, como se fez a partir da Fórmula 8.

ܰº ݀݁ = ݊ݎݑݐ ݎ ݏ݅ܽ݉ ܽ ݃݊݅݇ܿ݅

ܰº ݀݁ ℎܰ × ݏܽ݀݅ݖݑ݀݁ݎ ݏܽݎº ݉é݀݅ܽ݅݀ ݎ ݃݊݅݇ܿ݅ ݁݀ 
ܰº ݀݁ ℎ݊ݎݑݐ ݎ ݏܽݎ

(8)

Assim, a partir desta cálculo sabe-se que é possível efectuar mais 35 picking por dia do que
actualmente. A poupança diária é dada pela Fórmula 9.

ܲ݊ܽݑçܽ ݀݅áܰ = ܽ݅ݎº ݀݁ ݉ ݐݏݑܥ × ݊ݎݑݐ ݎ ݏ݅ܽ݉ ܽ ݃݊݅݇ܿ݅é݀݅݃݊݅݇ܿ݅ܲ ݀ 

(9)

Obteve-se uma poupança diária de 105,74€. Multiplicando este valor pelo número de dias úteis de
trabalho por mês, como mostra a Fórmula 10.
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ܲ݊ܽݑçܽ ݊ܽݑܲ = ݈ܽݏ݊݁ܯçܽ ݀݅áܰ × ܽ݅ݎº ݉é݈ܾ݀݅ܽܽݎݐ ݁݀ ݏܽ݅݀ ݁݀ ℎ

(10)

O valor poupado por mês, 2.326,27€, é bastante elevado de tal forma que cobre os salários dos 3
operadores de picking que efectuam esta actividade.
A poupança anual é obtida pela multiplicação da poupança mensal por 12 meses de trabalho, com se
demonstra na Fórmula 11.

ܲ݊ܽݑçܽ ݊ܽݑܲ = ݈ܽݑ݊ܣçܽ ݉݁݊ܰ × ݈ܽݏº ݀݁  ݊ܽ ݉ݑ݊ ݏ݁ݏ݁ܯሺ12ሻ

(11)

Na Tabela 7, está representado um resumo de todos os cálculos e valores que foram anteriormente
descritos para se conseguir quantificar os ganhos que é possível obter pela melhoria dos processos
do armazém de decalques.
Tabela 7 Poupança anual do armazém de decalques de acordo com as melhorias sugeridas
Cálculos
Redução do tempo de operação

600 seg.

Duração de um truno

8h

Nº de trabalhadores a efectuar picking
Salário mensal de um operador

700,00 €

Nº médio de picking por dia

41Pickings/dia

Nº médio de pinking por mês

688Pickings/mês

Média de dias uteis de picking

22dia

Custo médio de picking

3,05 €

Nº de horas reduzidas

6,80 h

Nº de Picking a mais por turno

6.2.2

3

35Pickings/dia

Poupanças diária

105,74 €

Poupança mensal

2.326,27 €

Poupança Anual

27.915,19 €

Armazém de Branco

O armazém de branco que foi analisado é o da Vista Alegre, existindo um outro armazém de branco
na Quinta Nova. O armazém da Vista Alegre está dividido em dois, o armazém automático da Efacec
com capacidade para 1,2 milhões de peças, para todo o tipo de loiças em branco, e o armazém com
racks convencionais pesadas, para loiças com elevado grau de rotatividade.
Os processos que ocorrem nestes dois armazéns são por ordem: recepção e registo, arrumação e
picking. Cada um deles foi analisado para identificação de possíveis pontos de melhoria.
6.2.2.1 Processo de Registo
Ao processo de registo é necessário efectuar uma melhoria a montante que é crucial, para que tenha
menos erros de inserção de dados.
Identificação das Peças
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O processo a montante está relacionado com a identificação das peças. Quando as peças em branco
acabam de ser produzidas passam por um processo de escolha e armazenamento em caixas, neste
momento é colocada nas caixas a identificação das peças, como mostra as Figuras 26 e 27.

Figura 27 Caixas com a identificação

Figura 28 Folha de Identificação das Peças

Para se fazer identificação das caixas o operador tem de recorrer ao mostruário de loiça branca,
como se pode ver nas Figuras 26 e 27, onde tem disponível uma amostra de todas as peças em
branco produzidas na Vista Alegre.
O problema aqui encontrado, é que muitas vezes, ora o operador não vai ao mostruário, ora identifica
mal as peças.

Figura 29 Mostruário de loiça branca

Figura 30 Exemplo de uma peça do mostruário

Este erro de identificação das peças compromete o processo de recepção de artigos no armazém de
branco. Fica registado no SAP uma quantidade de peças que não é a real e isso acarreta erros de
stock.
A sugestão é que se passem a introduzir cartões de identificação das peças, como o exemplo
demonstrado na Figura 30, no sistema SAP.
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Figura 31 Exemplo de um cartão de identificação SAP

Uma vez que o SAP já tem associado a cada loiça em branco uma fotografia da peça, apenas será
necessário desenhar um backgroud. São solicitados dois campos de preenchimento, o código da
peça, e a quantidade. Quando o operador inserir estes dois dados vai aparecer a imagem da peça e
assim pode logo confirmar se há correspondência ou não.
Um exemplo de como as peças em branco são bastante fáceis de confundir está demonstrando nas
Figuras 31 e 32..

Figura 32 Molheira "Spirit"

Figura 33 Molheira "Broadway"

Registo de entrada no armazém de branco automático
Um ponto de melhoria no próprio processo de registo, no caso concreto do armazém automático em
que o registo de entrada das peças no armazém tem de ser dado nos dois sistemas, como mostra a
Figura 33, sistema SAP e da Efacec. Isto por vezes pode levar a que existam divergências entre os
dois sistemas, devido a erros de inserção de códigos dos artigos ou quantidades.

Figura 34 Local de registo de artigos nos sistemas

A integração dos dois sistema, recorrendo a um interface integrado, acabaria por com este problema,
uma vez que só seria necessário efectuar o registo uma única vez. O próprio tempo de registo
passaria para metade do actual.
54

Quantificação da poupança no registo de entrada no armazém de branco automático
A melhoria, com inserção dos dados de registo em apenas um computador, através de interface
integrado, leva a que o tempo de registo passe para metade do tempo actual, isto é, uma redução no
tempo do processo de aproximadamente 30 segundos.
Foram considerados os dois operadores que trabalham nesse armazém durante um turno de 8 horas.
A média de ordenado mensal daqueles operários ronda os 700€. Sabendo que por dia são
efectuados em média 477 registos de entrada no armazém (este valor foi retirado do ficheiro de
movimentos deste armazém) o que perfaz com que por mês sejam efectuados em média 9.486
recepções por turno. Foi tomado como pressuposto que em média por mês os operadores trabalham
22 dias úteis. Com estes dados foi possível obter para este armazém o custo médio de efectuar uma
recepção, pela Fórmula 12:

݉ ݐݏݑܥé݀݅= ݏܽ݀ܽݎݐ݊݁ ݁݀ 

݈ܵܽáܰ × ݎ݀ܽݎ݁ ݀ ݅ݎº ݀݁ ݈ܾܽ݊ܽݎݐℎܽ݀ݏ݁ݎ
ܰº ݉é݀݅݉ ݎ ݏܽ݀ܽݎݐ݊݁ ݁݀ êݏ

(12)

Através desta fórmula obteve-se que o custo médio de registo de entradas do armazém de branco é
de aproximadamente 0,15€ por registo de recepção.
Para se saber o número de horas por dia de recepções que poderia ser reduzidas, através da
eliminação do registo em um dos computadores, obtemos pela Fórmula 13.
ܰº ݀݁ ℎݏܽ݀݅ݖݑ݀݁ݎ ݏܽݎ
ܰº ݉é݀݅݁ܿ݁ݎ ݁݀ çõ݁ݑ݀݁ݎ × ܽ݅݀ ݎݏçãܽݎ݁ ݁݀ ݉݁ݐ ݀ çã( ܽ݀ܽݎݐ݊݁ ݎ 13)
=
ሺ60 × ݏ݀݊ݑ݃݁ݏ60݉݅݊ݏݐݑሻ

Obtivemos uma redução de 3,98horas. Posteriormente, a partir da Fórmula 14, foi-se calcular o
número de registos de entrada que são efectuados em 3,98horas.
ܰº ݀݁ ݊ݎݑݐ ݎ ݏ݅ܽ݉ ܽ ܽ݀ܽݎݐ݊݁ ݁݀ ݐݏ݅݃݁ݎ
ܰº ݀݁ ℎܰ × ݏܽ݀݅ݖݑ݀݁ݎ ݏܽݎº ݉é݀݅݁ܿ݁ݎ ݁݀ çõ݁ܽ݅݀ ݎ ݏ
=
ܰº ݀݁ ℎ݊ݎݑݐ ݎ ݏܽݎ

(14)

Podem ser efectuadas mais 237 recepções por turno do que actualmente. Conseguindo agora
quantificar qual é a poupança diária através da Fórmula 15.
ܲ݊ܽݑçܽ ݀݅áܰ = ܽ݅ݎº ݀݁ ݁ܿ݁ݎçõ݁݉ ݐݏݑܥ × ݊ݎݑݐ ݎ ݏ݅ܽ݉ ܽ ݏé݀݅݁ܿ݁ݎ ݀ çõ݁ݏ

(15)

Obtendo-se assim uma poupança diária de 35€. Multiplicando este valor pelo número de dias úteis de
trabalho por mês, como mostra a Fórmula16.

ܲ݊ܽݑçܽ ݊ܽݑܲ = ݈ܽݏ݊݁ܯçܽ ݀݅áܰ × ܽ݅ݎº ݉é݈ܾ݀݅ܽܽݎݐ ݁݀ ݏܽ݅݀ ݁݀ ℎ

(16)

O valor poupado por mês é de 770,49€, valor este superior ao ordenado de um operador. A poupança
anual é obtida pela multiplicação da poupança mensal por 12 meses de trabalho, com está
apresentado na Fórmula 17.
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ܲ݊ܽݑçܽ ݊ܽݑܲ = ݈ܽݑ݊ܣçܽ ݉݁݊ܰ × ݈ܽݏº ݀݁  ݊ܽ ݉ݑ݊ ݏ݁ݏ݁ܯሺ12ሻ

(17)

A poupança obtida é de aproximadamente 9.245€ por ano. Sabendo que o valor do interface que é
necessário fazer não excede os 5.000€, mesmo com esse valor de investimento que é necessário
efectuar para o processo ser melhorado, verifica-se que ainda existe uma poupança na ordem dos
4.000€, contando com o investimento efectuado.
Na Tabela 8 está representado um resumo de todos os cálculos e valores que foram anteriormente
descritos.
Tabela 8 Poupança anual do armazém de branco, reduzindo o tempo de registo de entrada no armazém da
Efacec
Cálculos
Redução do tempo de operação
Tempo de operação de 1 trabalho efectivas
Nº de trabalhadores a efectuar a recepção
Custo ordenado mensal de cada um
Nº médio de entradas no armazém
Nº médio de entradas por mês
Média de dias úteis de entradas

8h
2
700,00 €
477Entradas/dia
9.486Entradas/mês
22dia

Valor médio de entradas em armazém

0,15 €

Tempo que é reduzido à operação por dia

3,98 h

Nº de entradas menos

237Entradas/dia

Poupanças

35,0222 €

Poupança mensal

770,49 €

Poupança Anual

6.2.2.2

30 seg.

9.245,85 €

Conferência

Antes do processo de registo das peças no sistema deveria existir um posto de contagem das peças.
Se houver um erro de contagem no processo de escolha ou alguma quebra durante o transporte, a
quantidade que vai ser introduzida no armazém é errada.
Como forma de minimizar os erros, a sugestão é começar a existir um posto de contagem de peças,
em que nenhuma peça é introduzida no SAP sem haver uma prévia contagem.
Como consequências temos um possível aparecimento de um bottleneck nesta operação. Mas se
medir as consequências entre um bottleneck, que pode ou não existir, e a inserção errada da
quantidade para stock é preferível que exista este pequeno bottleneck. Mas como este bottleneck é
de fácil gestão, uma vez que está relacionado com o ritmo de chegada das caixas e o número de
pessoas a fazer a contagem, esta questão do bottleneck não uma preocupação.
6.2.2.3

Processo de arrumação e Picking

Armazém de racks convencionais – Identificação das localizações
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A fraca e não visível identificação dos corredores e prateleiras é perceptível no armazém de branco
de racks convencionais. Uma boa identificação das prateleiras permite uma maior rapidez de
armazenamento e picking dos produtos, como foi referido no estado de arte.
Para solucionar este problema, tal como já foi proposto para o outro armazém, deve-se alterar a
identificação, colocando identificações alfabéticas nos corredores e alfanuméricas nas prateleiras das
racks.
O tamanho das letras deve ser à igual à anteriormente referida.
Quantificação da poupança
Com a melhoria do processo de picking e arrumação que foi descrito anteriormente, é possível
diminuir o tempo de picking. A diminuição deste tempo faz com que seja possível diminuir custo
alocado a este armazém, uma vez que o processo se torna mais eficiente e rápido. Quando os
processos se tornam mais eficientes, é possível diminuir o número de operadores sempre que o
tempo diminuído no final de um turno for igual ou superior à duração de um turno.
Foi efectuada uma cronometragem da operação de picking dividida em duas fases, a primeira com o
armazém como se encontrava e uma segunda em que algumas racks do armazém foram bem
identificadas.
Com os dados recolhidos na primeira fase de cronometragem, e pela observação da operação,
identificou-se que o tempo de picking era elevado, principalmente quando operador era novo nas
instalações. Na semana seguinte efectuou-se a segunda fase da cronometragem. Colocou-se uma
correcta identificação dos artigos e foi-se buscar um novo operador para cronometrar qual era o
tempo de picking.
A diferença entre os tempos de picking foi de 20 segundos, isto é, o operador efectua o picking 20
segundos mais rápidamente com uma boa identificação das localizações. A alteração da identificação
das localizações não incute à Vista Alegre qualquer tipo de custo significativo.
Para se saber a poupança foram considerados os quatro operadores que trabalham neste armazém
durante um turno de 8 horas. A média de ordenado mensal dos respectivos operários é
sensivelmente de 700€. Sabendo que por dia são efectuados em média 426 picking (este valor foi
retirado do ficheiro de movimentos deste armazém) o que perfaz com que por mês sejam efectuados
em média 8.660 pickings. Outra consideração foi que em média por mês trabalham 22 dias úteis.
Com estes dados foi possível obter para este armazém o custo médio de picking, a forma de cálculo
está descrita na Fórmula 18.

݉ ݐݏݑܥé݀݅= ݃݊݅݇ܿ݅ ݁݀ 

݈ܵܽáܰ × ݎ݀ܽݎ݁ ݀ ݅ݎº ݀݁ ݈ܾܽ݊ܽݎݐℎܽ݀ݏ݁ݎ
ܰº ݉é݀݅݉ ݎ ݃݊݅݇ܿ݅ ݁݀ êݏ

(18)

Através desta fórmula obteve-se que o custo de médio de picking do armazém de branco é
aproximadamente 0,32€ por picking.
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O segundo passo foi saber o número de horas por dia de picking que poderia ser reduzido, através da
alteração da identificação das localizações. A Fórmula 19, demonstra o cálculo que foi efectuado para
se conseguir obter o número de horas reduzidas.
ܰº ݀݁ ℎݏܽ݀݅ݖݑ݀݁ݎ ݏܽݎ
ܰº ݉é݀݅ݑ݀݁ݎ × ܽ݅݀ ݎ ݃݊݅݇ܿ݅ ݁݀ çãܽݎ݁ ݁݀ ݉݁ݐ ݀ çã( ݃݊݅݇ܿ݅ ݎ 19)
=
ሺ60 × ݏ݀݊ݑ݃݁ݏ60݉݅݊ݏݐݑሻ

O número de horas reduzidas por operador por um turno de 8 horas é de aproximadamente
2,42horas. Se multiplicarmos este valor pelo número de operadores, obtém-se mais de 8 horas, o que
quer dizer que é possível diminuir pelo menos um operador neste armazém.
Posteriormente foi-se calcular o número de picking que são efectuados em 2,42horas, pela Fórmula
20.

ܰº ݀݁ = ݊ݎݑݐ ݎ ݏ݅ܽ݉ ܽ ݃݊݅݇ܿ݅

ܰº ݀݁ ℎܰ × ݏܽ݀݅ݖݑ݀݁ݎ ݏܽݎº ݉é݀݅ܽ݅݀ ݎ ݃݊݅݇ܿ݅ ݁݀ 
ܰº ݀݁ ℎ݊ݎݑݐ ݎ ݏܽݎ

(20)

Assim a partir desta fórmula chegou-se ao valor de que podem ser efectuados mais 132 picking por
turno do que no anterior processo de picking, logo este processo é mais eficiente.
A partir do valor anteriormente obtido, consegue-se obter a poupança diária por vai ser obtida pela
alteração do processo de picking. Para calcular o tipo de a poupança diária foi utilizada a Fórmula 21:

ܲ݊ܽݑçܽ ݀݅áܰ = ܽ݅ݎº ݀݁ ݉ ݐݏݑܥ × ݊ݎݑݐ ݎ ݏ݅ܽ݉ ܽ ݃݊݅݇ܿ݅é݀݅݃݊݅݇ܿ݅ܲ ݀ 

(21)

Por dia a poupança diária é de 42,62€ por dia, multiplicando este valor pelo número de dias úteis de
trabalho por mês, como está demonstrado na Fórmula 22.
ܲ݊ܽݑçܽ ݊ܽݑܲ = ݈ܽݏ݊݁ܯçܽ ݀݅áܰ × ܽ݅ݎº ݉é݈ܾ݀݅ܽܽݎݐ ݁݀ ݏܽ݅݀ ݁݀ ℎ

(22)

Obtém-se que o valor poupado por mês 937,85€, valor este superior ao ordenado de um operador.
Para saber quais os ganhos anuais que estão alocados à poupança pela melhoria do processo de
picking multiplicou-se a poupança mensal por 12 meses de trabalho, com se demonstra na Fórmula
23.
ܲ݊ܽݑçܽ ݊ܽݑܲ = ݈ܽݑ݊ܣçܽ ݉݁݊ܰ × ݈ܽݏº ݀݁  ݊ܽ ݉ݑ݊ ݏ݁ݏ݁ܯሺ12ሻ

(23)

A poupança obtida é de aproximadamente 11.254€ por ano, ter uma redução de custo desta
grandeza sem qualquer tipo de investimento significativo é uma mais valia para uma empresa.
Na Tabela 9 está representado um resumo de todos os cálculos e valores que foram anteriormente
descritos para se conseguir quantificar os ganhos que é possível obter pela melhoria do processo de
picking.
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Tabela 9 Poupança anual do armazém de branco, reduzindo o tempo da operação de picking
Cálculos
Redução do tempo de operação

20 seg.

Duração de um truno

8h

Nº de trabalhadores a efectuar picking

4

Salário mensal de um operador

700,00 €

Nº médio de picking por dia

436Pickings/dia

Nº médio de pinking por mês

8.660Pickings/mês

Média de dias uteis de picking

22dia

Custo médio de picking

0,32 €

Nº de horas reduzidas

2,42 h

Nº de Picking a mais por turno

132Pickings/dia

Poupanças diária

42,6296 €

Poupança mensal

937,85 €

Poupança Anual

11.254,23 €

Armazém de Automático Efacec – Organização do armazém
Este armazém apesar de ter uma grande capacidade e de não precisar de identificação porque ele
próprio gere as localizações, está mal aproveitado.
Este armazém foi concebido para que cada caixa tivesse apenas uma referência. Hoje existem caixas
com mais de 8 referências. Na Figura 34 a caixa tem 3 referências diferentes.

Figura 35 Exemplo de uma caixa que ia ser armazenada no armazém Efacec

Existem muitas localizações de um mesmo artigo armazenado com outras referências. Isto acontece
porque não há uma boa gestão da entrada do artigo no armazém. Quando chega um artigo que não
ocupa uma caixa completa, mesmo que já tenha referência no armazém, é armazenado com outros
artigos que também precisam de ser arrumados, em vez de serem armazenados com os artigos da
mesma referência que já lá estão.
Como melhoria, o armazém deveria ser reorganizado e os operadores deveriam ter formação para
saberem que, sempre que chega um artigo para armazenar que já exista no armazém, as peças
devem ser colocadas na caixa desses artigos até ficar completa. Posteriormente, caso seja
necessário mais espaço, colocam-se numa caixa com outros tipos de peças.
Armazém de Automático Efacec – Processo de picking
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Os operadores responsáveis pela operação de picking, neste armazém, quando são muitas peças,
fazem-no através do sistema de “verificação”. Esta acção acaba por provocar problemas porque não
é própria para fazer picking, mas sim para verificar se existe o produto e em quantas paletes.
A operadora, quando faz a operação de picking pelo sistema de “verificação”, tem de dar a saída do
material manual, o que por vezes não é efectuado.
Para melhor se compreender este problema, vai ser demonstrada uma simulação de picking de 10
unidades do artigo com a referência 10023331, primeiro para a forma correcta de picking e
posteriormente o picking através da operação de “verificação”.
A Figura 35 mostra o resumo de caixas que vão ser enviada para picking, pelo processo normal.
Como se pode verificar, para as 10 quantidades pedidas, vem uma caixa que tem 2 unidades, outra
caixa com 5 unidades e por fim mais uma caixa que tem 6 unidades, mas de que apenas vão ser
necessárias 3 dessas unidades.

Figura 36 Background do picking do armazém Efacec

Este software está programado para enviar as caixas por ordem crescente de quantidade, para assim
diminuir o número de localizações que têm o mesmo tipo de peças, trata-se de um modo automático
de arrumação.
O outro modo de efectuar picking, que é o mais utilizado pelos operadores mas que não é correcto, é
o pelo processo de “verificação”.
Como de pode ver na Figura 36 este processo permite ao operador visualizar todas as caixas que
existem neste armazém com as respectivas quantidades. Assim o operador vai escolher a caixa que
tenha valor igual ou superior ao valor de picking, para apenas pedir para descer uma caixa, neste
caso concreto o operador escolheu a caixa com a quantidade igual à sua necessidade de picking, 10.
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Figura 37 Picking por processo de "verificação" no armazém da Efacec

Este último processo faz com a operação de picking seja mais rápida, no entanto só foi retirada do
armazém uma caixa, enquanto no processo normal de picking iriam ser retiradas duas.
Pelo processo de verificação o armazém não se consegue auto gerir, ficando assim cada vez com
mais caixas com poucas quantidades, a ocupar um espaço excessivo.
Por vezes uma operação ser mais rápida não quer dizer que seja mais eficiente, este é um exemplo
prático de como isso é verdade.
Como solução, o melhor seria dar formação aos operadores e explicar que o processo de picking é
efectuado daquela forma para o armazém se consiga auto gerir e que, apesar de o processo ser mais
lento, é mesmo necessário, para que haja um melhor aproveitamento do armazém.
Ao longo deste armazém foram descritos melhorias de processos, que podem ser efectuadas para
tornar o armazém mais eficiente e eficaz e apresentou-se, sempre que possível as quantificações das
melhorias, só neste armazém de branco através da redução dos tempos de operação é possível uma
poupança na ordem dos 20.499€ por ano.

6.2.3

Armazém de Embalagens

O armazém de embalagens é dedicado ao armazenamento de embalagens de cartão que são
utilizadas para armazenar todos os produtos da Vista Alegre. A gestão deste armazém deve ser
eficiente, pois nenhum dos artigos da Vista Alegre sai sem embalagem. Este armazém tem como
objectivo fornecer a linha de embalamento. Durante o acompanhamento das operações deste
armazém foram encontradas duas situações de possível melhoria, que vão de seguida ser descritas.
6.2.3.1

Transferências entre os armazéns de embalagem 1009 para o 1018

O processo actual passa por o operador ter de fazer a passagem no sistema SAP dos artigos do
armazém 1009 (armazém de reservas das embalagens) para o 1018 (armazém de embalagens) e a
correspondente passagem física.
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No actual cenário o problema encontrado está relacionado com o fluxo de saída do armazém 1018
para a linha de embalagem ser mais rápido que o fluxo de entrada das embalagens nesse armazém,
o que provoca rupturas no armazém 1018.
Este atraso no processo faz com que o operador que está a efectuar o picking no 1018, quando não
tem as embalagens disponíveis neste armazém vai ao 1009 buscá-las sem informar o operador
responsável pelo armazém 1009 que efectuou o picking a partir daquele armazém. Quando o
operador não informa o responsável do 1009 não é efectuada a transacção de transferência entre os
armazéns no sistema SAP, logo origina erros de stock. Existem também casos em que operador
quando efectua o picking do armazém de 1009 informa o responsável desse armazém, mas este
como o trabalho dele é registar as alterações no sistema SAP e fazer a transferência física esquecese de registar.
Existem pois duas acções por parte dos operadores que originam erros de stock. A forma de
combater estes erros é passar a existir um administrativo e um operador no armazém 1009. Esta
alteração por si só não chega, os operadores do armazém 1018 têm de ser informados que não
podem em momento algum efectuar picking do armazém 1009.
Quantificação da melhoria
A melhoria descrita anteriormente permite que o operador seja apenas encarregado das
transferências do armazém 1009 para o 1008 de acordo com as necessidades que o administrador
lhe for transmitindo, e este passa a ficar responsável apenas por registar as transacções de
transferência entre os dois armazéns no sistema SAP.
Esta melhoria é passível de ser contabilizada, para isso foram cronometradas todas as actividades
que fazem parte do processo de transferências e que não geram valor (desligar o empilhador,
deslocar-se até à secretário, sentar, levantar-se, deslocar-se até ao local onde o empilhador está
parado e ligar o empilhador) foram cronometrados em cerca de 20 segundos. Esta redução do tempo
na operação leva a uma diminuição do tempo de picking.
Para isso foram considerados um operador que trabalha nesse armazém com um turno de 8 horas. A
média de ordenado mensal deste trabalhador ronda os 700€. Sabendo que por dia são efectuados
em média 556 picking, o que perfaz 11.180 pickings por mês. Foi considerado como pressuposto que
em média por mês trabalha 22 dias úteis. Com estes dados foi possível obter para este armazém o
custo médio de efectuar um picking, como demonstra a Fórmula 24:

݉ ݐݏݑܥé݀݅= ݃݊݅݇ܿ݅ ݁݀ 

݈ܵܽáܰ × ݎ݀ܽݎ݁ ݀ ݅ݎº ݀݁ ݈ܾܽ݊ܽݎݐℎܽ݀ݏ݁ݎ
ܰº ݉é݀݅݉ ݎ ݃݊݅݇ܿ݅ ݁݀ êݏ

(24)

Obteve-se um custo de picking no armazém de embalagens de aproximadamente 0,31€.
O número de horas por dia de picking que poderia ser reduzido pela eliminação das actividades
descritas anteriormente, pode ser calculado pela Fórmula 25.
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ܰº ݀݁ ℎݏܽ݀݅ݖݑ݀݁ݎ ݏܽݎ
ܰº ݉é݀݅ݑ݀݁ݎ × ܽ݅݀ ݎ ݃݊݅݇ܿ݅ ݁݀ çãܽݎ݁ ݁݀ ݉݁ݐ ݀ çã( ݃݊݅݇ܿ݅ ݎ 25)
=
ሺ60 × ݏ݀݊ݑ݃݁ݏ60݉݅݊ݏݐݑሻ

O número de horas reduzidas, devido à melhoria, foi de 3,09horas. Posteriormente foi-se calcular o nº
de picking que são efectuados nesse período, a partir da Fórmula 26:

ܰº ݀݁ = ݊ݎݑݐ ݎ ݏ݅ܽ݉ ܽ ݃݊݅݇ܿ݅

ܰº ݀݁ ℎܰ × ݏܽ݀݅ݖݑ݀݁ݎ ݏܽݎº ݉é݀݅ܽ݅݀ ݎ ݃݊݅݇ܿ݅ ݁݀ 
ܰº ݀݁ ℎ݊ݎݑݐ ݎ ݏܽݎ

(26)

Assim chegou-se ao valor de que podem ser efectuados mais 214 picking por turno do que
actualmente.
A partir deste valor vai-se conseguir calcular o tipo de a poupança diária nesta operação, como
demonstra a Fórmula 27.

ܲ݊ܽݑçܽ ݀݅áܰ = ܽ݅ݎº ݀݁ ݉ ݐݏݑܥ × ݊ݎݑݐ ݎ ݏ݅ܽ݉ ܽ ݃݊݅݇ܿ݅é݀݅݃݊݅݇ܿ݅ܲ ݀ 

(27)

Obtendo-se assim uma poupança diária de 67,09€ por dia. Multiplicando este valor pelo número de
dias úteis de trabalho por mês, como mostra a Fórmula 28.
ܲ݊ܽݑçܽ ݊ܽݑܲ = ݈ܽݏ݊݁ܯçܽ ݀݅áܰ × ܽ݅ݎº ݉é݈ܾ݀݅ܽܽݎݐ ݁݀ ݏܽ݅݀ ݁݀ ℎ

(28)

O valor poupado por mês é de 1.475€. Esta redução do tempo do operador é um ganho
suficientemente grande para contratar o operador sugerido pela solução apresentada.
A poupança anual é obtida pela multiplicação da poupança mensal por 12 meses de trabalho, com se
demonstra na Fórmula 29.
ܲ݊ܽݑçܽ ݊ܽݑܲ = ݈ܽݑ݊ܣçܽ ݉݁݊ܰ × ݈ܽݏº ݀݁  ݊ܽ ݉ݑ݊ ݏ݁ݏ݁ܯሺ12ሻ

(29)

A poupança obtida é de aproximadamente 17.711€ por ano.
Sabendo que se for contratado mais um operador, com salário igual ao actual operador como é
sugerido, o valor da poupança é diminuído, o cálculo é apresentado na Fórmula 30.
ܸ݈ܽ݉ ݎ ݀ܽݑ ݎê݅ݏ݅ݑݍܽ ܽ ݀݊ܽݎ݁݀݅ݏ݊ܿ ݏçãݎ݀ܽݎ݁ ݉ݑ ݏ݅ܽ݉ ݁݀ 
= ܸ݈ܽܿܽݐܽݎݐ݊ܿ ݁݀ ݎçã ݎ݀ܽݎ݁ ݉ݑ ݏ݅ܽ݉ ݁݀ − ܲ݊ܽݑçܽ ݈݉݁݊ܽݏ

(30)

O valor poupado por mês considerando a aquisição de um operador é igual 775€.
Este valor multiplicado pelo número de meses de trabalho, como está demonstrado a Fórmula 31:
ܸ݈ܽ݅ݏ݅ݑݍܽ ܽ ݀݊ܽݎ݁݀݅ݏ݊ܿ ݊ܽ ݎ ݀ܽݑ ݎçãݎ݀ܽݎ݁ ݉ݑ ݏ݅ܽ݉ ݁݀ 
= ܸ݈ܽ݉ ݎ ݀ܽݑ ݎê݅ݏ݅ݑݍܽ ܽ ݀݊ܽݎ݁݀݅ݏ݊ܿ ݏçãݎ݀ܽݎ݁ ݉ݑ ݏ݅ܽ݉ ݁݀ 
× ܰº ݀݁ ݈ܾ݉݁ܽܽݎݐ ݁݀ ݏ݁ݏℎ ሺ12ሻ
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(31)

Ainda assim com a contratação de um operador os ganhos neste armazém são bastantes positivos,
na ordem dos 9.000€. A melhoria não é só ao nível da diminuição das rupturas e erros de inventário,
mas também é viável economicamente.
Na Tabela 10, está representado um resumo de todos os cálculos e valores que foram anteriormente
descritos.
Tabela 10 Poupança anual do armazém de embalagens, reduzindo actividades no processo de transferências
Cálculos
Redução do tempo de operação
Tempo de operação de 1 trabalho efectivas
Nº de trabalhadores a efectuar picking
Custo ordenado mensal de cada um
Nº médio de picking por dia

8h
5
700,00 €
556Pickings/dia

Nº médio de pinking por mês

11.180Pickings/mês

Média de dias uteis de picking

22dia

Valor médio dos Pickings

0,31 €

Tempo que é reduzido à operação por dia

3,09 h

Nº de Picking menos

214Pickings/dia

Poupanças

6.2.3.2

20 seg.

67,09 €

Poupança mensal

1.475,97 €

Poupança Anual

17.711,69 €

Valor de contratacção de mais um operador

700,00 €

Valor poupado por mês considerando a aquisição
de mais um operador

775,97 €

Valor poupado por ano considerando a aquisição
de mais um operador

9.311,69 €

Saídas de stock

Actualmente a saída de stock das embalagens do armazém 1018 é efectuada automaticamente
através do kanban.
Quando é impresso o Kanban, fica registado qual o tipo de embalagens e a quantidade necessária de
embalagens. O operador quando recebe o Kanban faz o picking das embalagens registadas e colocaas no carrinho desse kanban. A baixa de stock de embalagens só é dada quando o artigo embalado
chega à zona de registo de entrada do armazém de produto acabado. Entre o período de picking das
embalagens e o registo de entrada no armazém pode passar entre 1 a 5 dias, isto implica um
desfasamento das quantidades reais e em sistema num período de 1 a 5 dias.
Muitas das rupturas de stock que existem actualmente são originadas por este processo, porque o
responsável pelo lançamento dos Kanban quando vai ao sistema SAP o sistema pode indicar que
existe quando na realidade não existe stock. Nos casos em que não existe stock quando o operador
vai efectuar o picking e não encontra as embalagens, porque no sistema estava errado e os kanban
não deveriam ter sido impressos, a linha de embalagens tem de parar porque não tem embalagens.
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A forma de diminuir as rupturas de stock passa por fazer o consumo das embalagens no sistema
automaticamente logo quando kanban é impresso. Assim, mesmo que o picking seja efectuado só um
dia depois, a probabilidade de ruptura de stock não existe.

6.2.4

Armazém de Produto Acabado

Outro armazém abordado foi o do produto acabado, onde são armazenados todos os produtos
prontos e embalados para serem vendidos ao público. Aqui também foram encontrados possíveis
pontos de melhoria, que vão de seguida ser descritos.

6.2.4.1

Processo de Picking

O picking é um dos processos que mais necessita de recursos e mais tempo ocupa num armazém,
neste caso específicos a fonte dos erros de picking está a montante e relacionado com as rupturas de
stock do armazém de embalagens.
Actualmente na linha de embalagem quando há ruptura de uma dada referência de caixas
substituem-nas por outras caixas semelhantes. O problema é a caixa de substituição pode levar
menos ou mais quantidades do que a caixa predefinida e não fazem alteração da etiqueta ou
chamada de atenção na embalagem. Logo, quando o picking vai ser efectuado, o operador, como
não sabe que houve uma alteração da embalagem, e como a etiqueta tem a quantidade original de
peças por embalagem, pensa que está a efectuar picking de x unidades mas na realidade está a
efectuar picking de y unidades. Isto origina reclamações de clientes e diminuição do nível de serviço.
Uma forma destes enganos diminuírem ou mesmo deixarem de existir é haver um melhor
planeamento e controlo do stock no armazém de embalagens e fazer implementar as melhorias que
foram descritas no subcapítulo anterior.

6.2.4.2

Processo de Inventário

O inventário neste armazém é efectuado nos dias 28, 29 e 30 de Dezembro de cada ano. Nestes dias
o armazém não fecha, as actividades continuam.
O inventário serve para haver um acerto entre o que está no sistema SAP e o que realmente está no
armazém. É importante para acertos no sistema e para se eliminarem os erros de stock.
Ao mesmo tempo que se está a fazer o inventário existem operadores a efectuar picking. O que faz
com que no final do dia, quando entregarem as folhas de inventário ao administrativo como já foi
efectuado picking, o inventário já está errado e mesmo assim vai ser inserido no sistema. Para
solucionar este ponto existem dois casos possíveis. Começar a fechar o armazém para expedição
nesses três dias ou então adquirir um warehouse management system (WMS). Com um WMS é
possível haver monitorização de todos os movimentos dos armazéns e as operações de recepção,
conferência, picking, expedição entre outras, tornam-se mais rápidas e eficientes. Também ajuda a
que haja menores erros de stock e o próprio processo de inventário é mais simples e mais exacto,
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porque é efectuado on-line e pode-se efectuar ao artigo, isto é aquele artigo fica bloqueado para

picking enquanto estiver a ser inventariado.

6.3

Análise ABC aos Armazéns

Neste capítulo vai ser elabora da uma análise ABC a cada um dos armazéns que foram anteriormente
referidos. Para se efectuar esta análise seria aconselhado ter os movimentos dos últimos 12 meses,
mas apenas se conseguiram os movimentos dos últimos 8 meses. Os quatro armazéns analisados
são o de branco, o de embalagens, o de decalques e o de produto acabado.
Efectuou-se uma análise aos movimentos para se determinar o esforço alocado a de cada um dos
armazéns, número de referências que são movimentadas, se a politica de stock está a ser bem
aplicada e para identificar os produtos obsoletos ou que se estão quase a tornar obsoletos.
Os dados obtidos continham a referência dos artigos, descrição de cada um, transacção, tipo de
movimento, documento de suporte, data de lançamento (dia, mês, ano), quantidade, unidade de
medida de registo e utilizador.

6.3.1 Tratamento de dados, explicação
O primeiro passo foi construir uma tabela dinâmica em Excel “Pivot Dados”. No campo “rótulo da
linha” foi colocado a referência dos artigos e a respectiva descrição.
No campo “filtro do relatório” foi colocada a coluna “Transacções”, que corresponde ao número e tipo
de movimentos. Foram seleccionados os movimentos de saída, que descrevem a operação de

picking.
Os tipos de movimentos seleccionados, para cada um dos armazéns foram os seguintes:
- Armazém de Embalagens – 201, 261, 702;
- Armazém de Decalques – 201, 261, 312, 314 e 316;
- Armazém de Branco – 131, 201, 262, 991;
- Armazém de Produto Acabado – 102, 132, 161, 201, 314, 333, 551, 601, 631, 654, 990, 992, Z90,
Z94.
Para se obter a soma dos movimentos colocou-se no campo “∑ Valores” a quantidade e definiu-se
este campo para efectuar a contagem, obtendo-se o número de registos que foram efectuados para
cada uma das referências, isto é o número de movimentos de picking para cada uma das referências.
O segundo passo foi colar a tabela obtida numa outra folha, intitulada de “ABC”, para se dar inicio à
análise “ABC”. O modo de obter a classificação dos artigos foi com base no foi descrito no capitulo do
Estado de Arte.
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Segue uma breve descrição do que foi efectuado.
1º - Na coluna à direita da soma dos movimentos efectuou-se a percentagem que cada artigo tem no
número total de movimentos. A cada linha dessa coluna foi aplicada a Fórmula 32.
ܲ݁= ݉݁݃ܽݐ݊݁ܿݎ

ܰú݉݁ݏݐ݊݁݉݅ݒ݉ ݁݀ ݎ
ܵ݊ ݀ ܽ݉ú݉݁ݏݐ݊݁݉݅ݒ݉ ݁݀ ݎ

(32)

2º - Organizaram-se as linhas da tabela por ordem decrescente de percentagem.
3º - Na coluna à direita da percentagem foi efectuada a percentagem acumulada, que nos dá a soma
das percentagens ao longo das linhas e é obtida pela seguinte Fórmula 33:
% ݈݊݅ ܽ݀ ݈ܽ݀ܽݑ݉ݑܿܣℎܽ ݊
= ݈݅݊ℎܽ ሺ݊ − 1ሻ݀ܽ ܿ ܽ݀ ܽ݊ݑ݈%ܽܿ ݈ܽ݀ܽݑ݉ݑ+ ݈݅݊ℎܽ ݊ ݀ܽ ܿ݉݁݃ܽݐ݊݁ܿݎ݁ ܽ݀ ܽ݊ݑ݈

(33)

4º - Na sexta coluna desta tabela, foi obtida a classificação do artigo como “A”, “B” ou “C” de acordo
com o número de movimentos.
Como foi referido no capítulo do Estado de Arte a classificação segundo Pareto deve ser da seguinte
forma: todos os artigos que tenham uma percentagem acumulada de movimentos até 80%, devem
ser classificados como “A”, os artigos com percentagem acumulado entre os 80% e os 95% devem
ser classificados como “B” e os por fim os artigos para mais de 95% serão classificados como “C”.
A Fórmula 34, foi utilizada para obtenção desta classificação.
݂ܽܿ݅݅ݏݏ݈ܽܥçã݈݊݅ ܽ݀ ݏ݃݅ݐݎܣ ݏ݀ ℎܽ ݊ = ܵ݁ሺ݈݅݊ℎܽ ݊ ݀ܽ ܿ ܽ݊ݑ݈%݈ܽ݀ܽݑ݉ݑܿܣ
≤ 80%; "A"; ܵ݁ሺ ݈݅݊ℎܽ ݊ ݀ܽ ܿ ܽ݊ݑ݈% ≤ ݈ܽ݀ܽݑ݉ݑܿܣ95%; "B"; "C"ሻሻ

(34)

Foi desta forma que foi obtida a classificação dos artigos, em relação ao número de movimentos.
Posteriormente para se efectuar uma análise mais aprofundada dos movimentos, procedeu-se à
segmentação da quantidade. Para isso foi colocada na coluna à esquerda da “ABC” a coluna da
quantidade vendida ou consumidas para o processo produtivo, de cada uma das referências.
Fazendo uma leitura das quantidades que foram vendidas ao longo dos períodos realizou-se a
seguinte segmentação de quantidade por armazém, que está presente nas Tabelas, 11,12,13 e 14:
- Armazém de Embalagens
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Tabela 11 Segmentação das quantidades no armazém de embalagens
Limite Inferior
80.000
60.000
30.000
20.000
10.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
500
200
-

Limite Superior
80.000
60.000
30.000
20.000
10.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
500
200

Segmentação
]80.000;+Inf[
]60.000;80.000]
]30.000;60.000]
]20.000;30.000]
]10.000;20.000]
]5.000;10.000]
]4.000;5.000]
]3.000;4.000]
]2.000;3.000]
]1.000;2.000]
]500;1.000]
]200;500]
[0;200]

- Armazém de Decalques
Tabela 12 Segmentação das quantidades no armazém de decalques
Limite Inferior Limite Superior
200.000
Inf.
50.000
200.000
10.000
50.000
2.000
10.000
1.000
2.000
500
1.000
200
500
50
200
25
50
15
25
10
15
5
10
5

Segmentação
]200.000;Inf]
]50.000;200.000]
]10.000;50.000]
]2.000;10.000]
]1.000;2.000]
]500;1.000]
]200;500]
]50;200]
]25;50]
]15;25]
]10;15]
]5;10]
[0;5]

- Armazém de Branco
Tabela 13 Segmentação das quantidades no armazém de branco
Limite
Inferior
400.000
200.000
100.000
50.000
10.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
500
200
-

Limite
Superior
400.000
200.000
100.000
50.000
10.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
500
200

- Armazém de Produto Acabado
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Segmentação
]400.000;+Inf.[
]200.000;400.000]
]100.000;200.000]
]50.000;100.000]
]10.000;50.000]
]5.000;10.000]
]4.000;5.000]
]3.000;4.000]
]2.000;3.000]
]1.000;2.000]
]500;1.000]
]200;500]
[0;200]

Tabela 14 Segmentação das quantidades no armazém de produto acabado
Limite Inferior
200.000
100.000
50.000
20.000
10.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
500
200
-

Limite
Superior
200.000
100.000
50.000
20.000
10.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
500
200

Segmentação
]200.000;+Inf.[
]100.000;200.000]
]50.000;100.000]
]20.000;50.000]
]10.000;20.000]
]5.000;10.000]
]4.000;5.000]
]3.000;4.000]
]2.000;3.000]
]1.000;2.000]
]500;1.000]
]200;500]
[0;200]

A Fórmula 35 foi a utilizada para classificar os artigos por segmento. Considerando o menor valor da
segmentação como n.
ܵ݁݃݉݁݊ܽݐçã݈݊݅ ܽ݀ ℎܽ ݉ = ܵܧሺ݁݀ܽ݀݅ݐ݊ܽݑݍ ܽ݀ ܽ݊ݑ݈ܿ ܽ݀ ݎ݈ܽݒ
≤ ܽݐ݊݁݉݃݁ݏ ;݊ ݎ݅ݎ݁ݑݏ ݁ݐ݈݅݉݅ çãܧܵ ;݊ ሺ݁݀ܽ݀݅ݐ݊ܽݑݍ ܽ݀ ܽ݊ݑ݈ܿ ܽ݀ ݎ݈ܽݒ
≤ ݈݅݉݅ ݊ ݎ݅ݎ݁ݑݏ ݁ݐ+ 1; ܽݐ݊݁݉݃݁ݏçã ݊ + 1;

(35)

Esta fórmula é aplicada para todos os n.
E assim obtém-se a segmentação de todos os artigos. De seguida apresentamos os resumos e
conclusões obtidos para cada um dos armazéns através dos cálculos descritos.

6.3.2 Conclusões das análises
De seguida vão ser apresentados para cada um dos armazéns dois gráficos resumo das análise e as
respectivas conclusões, para isso vai-se fazer uma breve explicação de como os gráficos devem ser
analisados. Por exemplo, no Gráfico7, o eixo dos y’s (ABC) dá a classificação, como “A”, “B” ou “C”
de acordo com o número de movimentos que tiveram. No eixo dos x’s apresenta-se a segmentação
das quantidades de acordo com o que foi definido para cada um dos armazéns. As quantidades de
saída podem ser de dois tipos, vendas ou para o processo produtivo.
As cores, encarnado, amarelo e verde que foram aplicadas aos gráficos, ajudam a uma leitura mais
rápida do mesmo. A cor verde dá a indicação que são artigos com muitos movimentos, com elevada
rotação e que tiveram quantidades de saída elevadas.
A cor amarela indica que são artigos que geram menos valor para a empresa, mas que também são
importantes para a empresa. São artigos que têm uma rotação média de stock.
Os artigos a encarnado, são artigos que não geram qualquer valor para a empresa, têm uma taxa de
rotação muito baixa, quantidade de saídas muito baixas.
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6.3.2.1 Armazém de Embalagens
O primeiro armazém que vai ser analisado é o armazém de embalagens, o gráfico resumo da análise
que foi efectuada está representado no Gráfico 7.
Nº de Referências
Embalagens
ABC

1

4

B

5

11

20

48

15

11

1

6

C

A
253

99

48

33

2

25

6

3

4

[0;200]

]200;500]

]500;1.000]

]1.000;2.000]

]2.000;3.000]

]3.000;4.000]

4

20

21

12

2

3

5

1

1

1

2

1

]4.000;5.000] ]5.000;10.000] ]10.000;20.000] ]20.000;30.000] ]30.000;60.000] ]60.000;80.000]

1
]80.000;+Inf[
Quantidade

Nº de Referências em percentagem
Embalagens
ABC

13%

A
B

12%

75%

C
[0;200]

]200;500]

]500;1.000]

]1.000;2.000]

]2.000;3.000]

]3.000;4.000]

]4.000;5.000] ]5.000;10.000] ]10.000;20.000] ]20.000;30.000] ]30.000;60.000] ]60.000;80.000]

]80.000;+Inf[

Quantidade

Gráfico 7 Relação entre o número de movimentos e a quantidade de saída no armazém de embalagens

Fazendo uma primeira análise à coluna com segmentação da quantidade entre ]0;200], conjugada
com a linha dos artigos classificados com “C”, conclui-se que existem 253 referências que tiveram
poucos movimentos, através dos dados do ficheiro em Excel o número de movimentos foi apenas de
1 movimento. Por outro lado, saíram apenas entre 1 e 196 peças durante os 8 meses, o que quer
dizer que saiu a quantidade toda de uma vez só. O peso que tem para um armazém um artigo que só
sai uma vez por ano e um artigo que sai todos os dias é completamente diferente. O que sai todos os
dias, provoca um maior peso, número de movimentos, todos os dias.
Analisando os artigos da mesma coluna mas classificados como “B”, existem 5 SKU (Stock Keep

Unit) nestas condições, estes artigos têm o mesmo intervalo de quantidade de saída que os
anteriores, mas no entanto têm mais movimento, o número de número de movimentos em média foi
de 47 movimentos, o que perfaz que em média um movimento de picking seja de 4 peças.
Para a mesma coluna mas para os artigos classificados como “A”, não existem referências com estas
características.
Analisando agora o mesmo gráfico mas por cores, para se fazer uma análise mais generalizada. Em
relação aos artigos que se encontram dentro da cor verde, que são 12% do número de SKU total,
conclui-se que esta percentagem é baixa. Esta percentagem representa 88 referências num total de
669, isto demonstra que existe uma baixa percentagem de referências de embalagens que são
cruciais para a linha de embalamentos. Estas referências devem ter uma monitorização de
reabastecimento diária, para que não haja rupturas de stock uma vez que a rupturas de stock neste
armazém provocam os problemas que foram descritos no capítulo anterior de melhoria dos armazéns.
São sem duvida artigos que são importantes para a empresa devido às quantidades de saída serem
elevadas e devido aos movimentos dentro do armazém serem originados por muitos destes artigos.
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Os artigos que estão dentro da cor amarela representam13% total de artigos movimentados nos
últimos 8 meses. Os artigos dentro desta classificação com cor amarela deveriam deixar de ser
artigos de stock, uma vez que sua rotação é mediana e não são necessários todos os dias. Logo a
monitorização destes artigos deve ser semanal, pois não têm grandes quantidades de saída nem de
movimentos que impliquem que tenham de ser diariamente monitorizados, o próprio nível de serviço
que é definido para este tipo de artigos é menor, é da ordem dos 95%.
Concentrando-nos nos SKU que estão a encarado, verifica-se que 75% dos artigos têm baixos
movimentos e saem em poucas quantidades. Este valor sem dúvida que tem um impacto muito
negativo no armazém, porque ter num armazém uma percentagem tão elevada de artigos que geram
poucos movimentos e poucas quantidades de saída é um grave problema. Este artigos deveriam
deixar de ser artigos de stock, uma vez que ocupam uma grande percentagem do armazém e que
não geram valor algum para a empresa. Como as embalagens são um produto completar às peças,
isto é, não saem peças da Vista Alegre sem caixas, muitas destas embalagens que estão contidas
nesta classificação deveriam ser eliminadas do portfólio e dever-se-ia fazer esforços no sentido de um
tipo caixa passar a ser utilizado para vários tipos de peças.
Por exemplo, muitas destas caixas poderiam ser reaproveitadas para outras peças, como por
exemplo para os produtos comercializados no outlet, para deixarem de existir em stock e libertar
espaço no armazém.

6.3.2.2 Armazém de Decalques
O armazém que vai ser analisado de seguida é o de decalques, o resumo da análise que foi
efectuada está representada no Gráfico 8.
Nº de Referências
Decalques
ABC

A

662

223

135

127

115

145

55

37

8

6

1

B

416

83

48

37

57

106

37

10

1

5

12

C

110
[0;5]

44
]5;10]

10
]10;15]

16
]15;25]

34
]25;50]

48
]50;200]

9
]200;500]

1
]500;1.000]

5
8

2
]1.000;2.000]

]2.000;10.000]

]10.000;50.000]

]50.000;200.000]

]200.000;Inf ]

Quantidade

Nº de Referências em percentagem
Decalques
ABC

25,0%

A
B

64%

C

10%
[0;5]

]5;10]

]10;15]

]15;25]

]25;50]

]50;200]

]200;500]

]500;1.000]

]1.000;2.000]

]2.000;10.000]

]10.000;50.000]

]50.000;200.000]

]200.000;Inf]

Quantidade

Gráfico 8 Relação entre o número de movimentos e a quantidade de saída no armazém de embalagens

Neste armazém a disposição das cores e a segmentação foram diferentes das dos outros armazéns,
devido ao tipo de picking que lhe está associado. Como se pode verificar muitas das referências
estão localizadas nas quantidades inferiores ou iguais a 200, esta ocorrência é justificada pelo facto
de a maior parte dos decalques ir para o processo produtivo e como as quantidades de picking de
decalques estão relacionadas com o tempo de aplicação do decalque na peça durante o período de
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20 minutos, como já foi explicado no capítulo anterior, isto faz com que as quantidades de picking
sejam pequenas.
Logo a abordagem a este armazém deve ser diferente. Os artigos a encarnados devem continuar a
fazer parte do portfólio de artigos, mas deverão passar a ser artigos de não stock, devido à baixa
quantidade de movimentos que têm ao longo do ano
Os artigos que se encontram dentro da cor amarela constituem cerca de 64% das referências, no
entanto deve ainda ser efectuada outra separação entre as quantidade inferiores ou iguais que 500 e
superiores. As quantidades inferiores ou iguais a 500 são as que foram para o processo produtivo
devendo assim continuar a ser artigos de stock, uma vez que são críticas, as quantidades superiores
são decalques que foram vendidas aos parceiros da Vista Alegre, logo podem ser artigos de não
stock.
Os artigos que se encontram dentro do quadrante a verde, que são cerca de 25% das referências,
devem ser de stock, isto porque estão classificados como “A” o que quer dizer que são artigos de
grande rotação e estão sempre a ser necessários e o cliente espera um elevado nível de serviço na
ordem dos 98%. Estes artigos devem ser monitorizados todos os dias para que o número de rupturas
seja mínimo ou mesmo inexistente para isso tem de haver uma boa gestão de stock por trás.

6.3.2.3 Armazém de branco
O resumo da análise efectuada ao armazém de branco está representado no Gráfico 9.
Nº de Referências
Loiça Branca
ABC

40

48

85

57

35

36

97

119

B

183

167

122

100

33

21

8

21

3

C

A

814

11

125

42

21

4

3

1

[0;200]

]200;500]

]500;1.000]

]1.000;2.000]

]2.000;3.000]

]3.000;4.000]

]4.000;5.000]

]5.000;10.000]

8

2

]10.000;50.000] ]50.000;100.000] ]100.000;200.000] ]200.000;400.000]

1

]400.000;+Inf.[

Quantidade

Nº de Referências em percentagem
Loiça Branca
ABC

12%

A
B

21%

67%

C
[0;200]

]200;500]

]500;1.000]

]1.000;2.000]

]2.000;3.000]

]3.000;4.000]

]4.000;5.000]

]5.000;10.000]

]10.000;50.000] ]50.000;100.000] ]100.000;200.000] ]200.000;400.000]

]400.000;+Inf.[

Quantidade

Gráfico 9 Relação entre o número de movimentos e a quantidade de saída no armazém de branco

Fazendo uma análise por cores ao Gráfico 9, verifica-se que uma grande percentagem do número de
referências está presente dentro da cor encarnada, 67%. Trata-se de uma chamada de atenção para
o armazém de branco ser um dos armazéns com mais problemas de espaço da Vista Alegre. Aqui o
tipo de picking já não tem tanto impacto como nas decorações, uma vez que as loiças em branco têm
três tipos de saída, para os clientes, produção e parceiros. Aqui a percentagem de artigos que vai
para produção já está mais repartida. Apesar de ser uma justificação plausível não é única. Estes
artigos deverão ser analisados com maior rigor pela Vista Alegre para se entender a que se deve este
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valor tão elevado. É certo que muitos destes artigos estarão na fase de declínio do ciclo de vida do
produto, mas também existiram outros para os quais a justificação da quantidade de picking ser tão
pequena é por se tratarem de pickings para a produção. A Vista Alegre deverá analisar com a maior
precisão possível estes artigos para conseguir diminuir a percentagem de encarnados.
Os artigos que estão dentro da cor amarela, 12% total de artigos movimentados nos últimos 8 meses,
são artigos que têm média rotatividade. Como se pode verificar no gráfico, a maior quantidade de
artigos estão alocados a quantidades superiores a 1000, o que quer dizer que a maior parte dos
artigos é para a venda a clientes ou parceiros e não para a produção. Logo estes artigos devem ser
mantidos no portfólio de artigos, apesar de a sua politica de stock necessitar de ser alterada de make-

to-stock para make-to-order. Embora algumas quantidades de saída sejam elevadas não se justifica a
sua existência no armazém devido ao baixo número de movimentos que lhes está associado. O nível
de serviço esperado pelo cliente não é elevado logo pode haver um maior lead time de entrega.
Existem 21% das referências na cor verde, são estes artigos que geram valor à empresa e é neles
que se deve apostar para um excelente nível de serviço na ordem dos 98%, como foi referido no ao
longo do estado de arte, são artigos de grande importância no portfólio de artigos da empresa. Para
se obter esse bom nível de serviço, é imprescindível que exista uma monitorização de
reabastecimento diário. A política de stock que está a ser aplicada está correcta que é make-to-stock,
por serem artigos de grande rotatividade e quantidade é imprescindível que existam em quantidade
suficiente para cobrirem as necessidades dos cliente e para que não haja rupturas de stock.

6.3.2.4 Armazém de Produto Acabado
O armazém de produto acabado é destinado ao armazenamento de todos os artigos da Vista Alegre,
o Gráfico 10 apresenta o resumo da análise “ABC” que foi efectuada.
Nº de Referências
Prod. Acabado
ABC

A

61.414

21.952

14.426

10.525

5.001

3.925

2.747

3.079

1.739

85

10

10

B

20.895

1.459

421

273

104

50

36

51

105

16

12

7

C

7.330

271

88

86

11

5

3

13

2

1

[0;200]

]200;500]

]500;1.000]

]1.000;2.000]

]2.000;3.000]

]3.000;4.000]

]4.000;5.000]

]5.000;10.000]

]10.000;20.000]

]20.000;50.000] ]50.000;100.000] ]100.000;200.000]

28

]200.000;+Inf.[

Quantidade

Nº de Referências em percentagem
Prod. Acabado
ABC

63%

A
B

18%

20%

C
[0;200]

]200;500]

]500;1.000]

]1.000;2.000]

]2.000;3.000]

]3.000;4.000]

]4.000;5.000]

]5.000;10.000]

]10.000;50.000] ]50.000;100.000]

]100.000;200.000
]200.000;400.000]
]

]400.000;+Inf.[

Quantidade

Gráfico 10 Relação entre o número de movimentos e a quantidade de saída no armazém de produto acabado

Como se pode verificar no Gráfico 10, este armazém tem um elevado número de referências,
156.415, o que o torna bastante complexo para ser gerido.
Fazendo uma primeira análise à coluna com a segmentação entre [0; 200[, conjugada com a linha
dos artigos classificados com “C”, existem 7.330 referências que tiveram poucos movimentos. Artigos
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como estes, deverão deixar de fazer parte do portfólio de artigos, saem em pouco quantidade, porque
não geram valor para a empresa e estão a ocupar espaço no armazém que poderia estar a ser
ocupado por artigos de maior importância e valor para a empresa. Estes artigos, estão tipicamente na
fase de declínio do ciclo de vida do produto.
Fazendo a mesma análise ainda para a mesma coluna mas para a linha dos artigos classificados
como ”B”, existem 20.895 SKU nestas condições, este artigos têm o mesmo intervalo de quantidade
de saída, mas têm mais movimento. Apesar de apresentarem um maior número de movimentos, a
sua quantidade de picking é muito baixa, este artigos tal como os anteriores deveriam deixar de fazer
parte do portfólio de artigos.
Analisando ainda a mesma coluna mas para os artigos “A”, existe ainda uma maior quantidade de
referências na ordem da 60.000, este artigos deveram continuar a fazer parte do portfólio de artigos,
não pela quantidade de saída mas pelo número de movimentos que tiveram ao longo dos 8 meses,
no entanto a sua politica de stock deveria ser altera da de make-to-stock para make-to-order. A
politica de stock deve ser alterada porque existe um custo associado aos artigos cuja a politica de
stock é make-to-stock, quando os artigos não têm muitos movimentos a politica de stock deve ser
alterada para make-to-order, que é para o custo de armazenamento deixar de existir.
Analisando agora este mesmo gráfico mas por cores.
Analisando o Gráfico 10 e centrando-nos no SKU que estão a encarado temos que 20% dos artigos
têm baixos movimentos e são vendidas poucas quantidades. Este valor é um valor elevado,
principalmente para artigos de grande valor como os da Vista Alegre, ter num armazém artigos que
geram poucos movimentos e com poucas quantidades de saída não é eficiente nem rentável. Os
artigos que pertencem a esta percentagem deveria de deixar de ser comercializados pela Vista
Alegre, isto é deixar de existir no portfólio de artigos, uma vez que se encontram na fase de decline e
podem já ser considerado obsoletos. Mais há frentes nesta dissertação será apresentada uma
solução para a eliminação dos produtos obsoletos.
Os artigos que estão dentro da cor amarela, é que fazem 63% total de artigos movimentados nos
últimos 8 meses, são artigos que têm uma maior quantidade de movimentos. Estão com a cor
amarela por serem artigos que já geram um maior valor para a empresa e devem ser mantidos no
portfólio de artigos. No entanto a sua politica de stock deveria ser alterada devido à sua rotatividade
não ser elevada. A politica de stock que actualmente está a ser aplicada é de make-to-stock e
deveriam passar a ser artigos make-to-order, devido a não ser economicamente viável que estes
artigos tenham custo de armazenamento elevado, porque quanto maior o tempo de armazenamento
maior é o seu custo. O nível de serviço que é esperado destes artigos é de 95%, pelo que pode ser
aplicada a nova política de stock, podendo assim ser aumentado o lead time de entrega sem
problemas maiores para a empresa.
Em relação aos artigos que se encontram dentro da cor verde, que são 18% do número de SKU total,
esta percentagem é baixa para o que deveria ser o óptimo. São sem duvida artigos importantes para
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a empresa devido às quantidades de saída serem elevadas e aos movimentos dentro do armazém
serem movidos por muitos destes artigos. Neste caso a política de stock que lhes é aplicada está
correcta, porque são artigos que o cliente espera um elevado nível de serviço, na ordem dos 98% e
que geram grande valor para a empresa, por isso deve existir sempre stock no armazém e devem ter
uma monitorização diária. São artigos que tipicamente estão na face inicial da maturidade do ciclo de
vida do produto.
Conclui-se que nos quatro armazéns anteriormente analisados a cor encarnada sem dúvida que é a
que tem maior destaque, pela relevante percentagem que apresenta e por serem veneno numa
empresa. Porque são artigos que incutem a empresa em custos mas que não geram valor para a
mesma. Nos três armazéns a percentagem desta cor varia entre os 10% e os 75% o que demonstra
que deve passar a existir uma análise mais cuidada dos artigos, para assim diminuir os custos de
armazenamento da empresa.
De certo que se fosse efectuada uma análise entre o número de referências existentes nos armazéns
e os respectivos movimentos existiram muitos artigos que não têm movimentos há mais de 1 ano, o
que iria demonstrar que existem produtos complementarmente obsoletos.
A análise “ABC”, que foi aplicada a cada um dos armazéns pode contribuir para uma reorganização
dos armazéns. Estes deveriam se reorganizados de acordo com a sua classificação “ABC”. Os artigos
“A” que são os que originam mais movimentos no armazém devem estar localizados o mais próximo
possível da zona de expedição. Para se conseguir diminuir os tempos dos movimentos dos
armazéns. Os artigos classificados como “B” devem ser armazenados mais longe que os “A”, nas
localizações mais a trás. Os artigos “C” devido ao baixo número de movimentos que provocam no
armazém, a sua localização não é crítica, logo devem estar armazenados na zona mais longe da
expedição. A Figura 37 é um exemplo de como a arrumação dos artigos deve ser efectuada nos
armazéns. A Figura 28 é um exemplo de como os artigos devem ser organizados nas racks.
Layout tipo U:

C
Zona de armazenagem:
 Arrumação
 Reaprovisionamento
 Picking

B
A

Placas operacionais:
 Recepção
 Conferência
 Preparação da expedição
 Expedição

Figura 38 Exemplo de arrumação dos artigos no armazém
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C
B
A
Sentido do picking

Figura 39 Exemplo de arrumação dos artigos nas racks

6.4

Produtos Obsoletos

Como se pode verificar na análise “ABC” existe uma grande percentagem de artigos que tiveram
apenas um movimento, de baixa quantidade, durante os 8 meses, esses artigos já podem ser
considerados obsoletos. Têm a característica de se encontrarem na fase final do ciclo de vida do
produto, em de declínio. A Vista Alegre só declara que um artigo está obsoleto quando não existirem
movimentos á mais de 12 meses. No entanto a Vista Alegre também considera como artigos
obsoletos, os artigos com stock superior a 24 meses de cobertura das vendas.
Depois de definidos todos os artigos que podem ser considerados como obsoletos, é necessário
desenhar uma estratégia de forma a tentar eliminar este artigos do stock.
O primeiro passo, que deve ser efectuado é identificar todas as referências que estejam dentro dos
parâmetros anteriormente referidos. Para se conseguir fazer essa identificação é necessário ter a
listagem semanal de stocks, esta listagem deve incluir mais do que últimos 12 meses, para se
conseguir identificar os artigos que não têm movimentos há pelo menos 12 meses, nome da
decoração, número de itens da decoração, quantidade total em stock (lojas + armazém), valor total do
stock das lojas, valor total do stock do armazém e o respectivo consumo.
Posteriormente é necessário calcular a taxa de cobertura de cada uma das decorações, para se
identificar as que têm cobertura acima dos 24 meses de consumo. A taxa de cobertura deve ser
obtida pela Fórmula 25.
ܶܽ= ܽݎݑݐݎܾ݁ܿ ݁݀ ܽݔ

ሺܸ݈ܽ ݏ݆݈ܽ ݏܽ݀ ݇ܿݐݏ݀ ݎ+ ܸ݈ܽݖܽ݉ݎܽ ݀ ݇ܿݐݏ ݁݀ ݎé݉ሻ
ܸ݈݈ܽܽݏ݊݁݉ ݉ݑݏ݊ܿ ݀ ݎ

(35)

Por fim devem ser seleccionadas 50 decorações com base na maior taxa de cobertura, superior aos
24 meses ou que tenham movimentos há mais de 12 meses.
Depois de seleccionadas as decorações deve ser seleccionado as lojas de destino, o período de
promoção, desconto, e o destino após promoção. O período de promoção não deve ser superior a
três semanas, salvo quando as promoções estão a ter sucesso. O desconto a aplicar a estas
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decorações nunca deve ser inferior a 50%, para que haja uma boa aceitação e chamada de atenção
ao cliente. O destino após promoção, devem ser as lojas de outlet onde o preço aplicar deve ser igual
ao custo médio.
É nesta base que a Vista Alegre deverá trabalhar para conseguir obter um escoamento dos produtos
obsoletos, reduzindo o nível de stock e de referências que actualmente são muito elevados.
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7 Conclusão e discussão dos resultados obtidos
Durante o desenvolvimento dos procedimentos operacionais identificaram-se pontos de melhorias em
quatro procedimentos operacionais que poderão tornar os processos mais fluidos, diminuir erros de
execução e stock e tornar a operação menos complexa do que actualmente.
Em relação às análises que foram efectuadas aos armazéns de decalques, embalagem, branco e de
produto acabado, todos estes coordenados pelo departamento logístico, conclui-se que existem
alguns processos de execução que precisam de ser melhorados.
Foram sugeridas as respectivas melhorias que são necessárias para o processo ser mais “clean”, isto
é, diminuir o número de erros de stock e de picking e consequentemente aumentar o nível de serviço
e por vezes o diminuir o lead time.
Não só foram sugeridas as respectivas melhorias, como foram quantificadas financeiramente, sempre
que possível. Na melhoria dos processos de execução foi possível quantificar algumas melhorias que
permitem uma redução de custos de cerca 57.725€ por ano, o que por mês dá em média, 4.810€. Só
este valor daria para pagar ordenados durante um ano a cerca 7 operadores. Esta diminuição de
custo é positiva para uma empresa que se encontra com dificuldades financeira como a Vista Alegre.
Futuramente a Vista Alegre, deveria apostar na melhoria contínua dos processos de execução destes
armazéns, numa perspectiva de diminuição de custos e aumento da performance. De referir que o
melhor funcionamento, para alem da poupança indicada, contribui ainda para um melhor serviço.
Em relação à análise ABC, esta foi efectuada apenas para os últimos 8 meses, por norma é
efectuada a 12 meses, mas por falta de dados não foi possível efectuar para os 12 meses. Estas
análises demonstram que esta empresa tem muitos produtos obsoletos ou em vias de se tornarem
como tal. Existem também muitos artigos que estão com uma política de stock errada. A empresa
deveria perder mais tempo a analisar cada um dos artigos, para assim conseguir reduzir os custos de
armazenamento e aumentar a performance do armazém.
Para os produtos obsoletos definiu-se uma politica de escoamento, de forma a conseguir identificar
quais são os artigos que estão dentro das características dos produtos obsoletos, e como é que
devem ser escoados pelos canais de distribuição. A Vista Alegre sem dúvida deve apostar no
escoamento dos produtos de obsoletos, de uma forma eficiente, porque actualmente todos os
armazéns estão sobrelotados.
Durante os três meses de estágio foram abordados mais temas como a distribuição do produto
acabados para as lojas, parceiros e grandes superfícies. Existe um desaproveitamento do transporte
muito elevado, existem por vezes entregas em que o custo de transporte é superior ao valor dos
artigos, outra abordagem foi a logística inversa das paletes. Não foram descritos nesta dissertação
devido ao limite de páginas que é imposto.
Para futuras investigações seria interessante fazer uma análise de viabilidade às lojas da Vista
Alegre. Muitas vezes as lojas Vista Alegre e as lojas Atlantis, normalmente ao lado umas das outras,
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mas em instalações separadas. Este ponto também está relacionado com o transporte, pois o custo
de transporte é por Loja, como estão separadas fisicamente, o custo de transporte é a duplicar.
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Anexo I – Procedimento operativo - Recepcionar mercadorias provenientes das unidades fabris
de Capôa e de Cerexport (1/4)

Procedimento Operacional
Recepcionar mercadorias provenientes das unidades
fabris de Capôa e de Cerexport
Código: PO.02
Revisão: 1
Data:
ÍNDICE
1.

Objectivo ...........................................................................................................................................................2

2.

Âmbito ..............................................................................................................................................................2

3.

Papéis ...............................................................................................................................................................2

4.

Modo de Proceder ............................................................................................................................................3

5.

Descrição ..........................................................................................................................................................4

6.
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7.

Revisões Anteriores..........................................................................................................................................4
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Anexo I – Procedimento operativo - Recepcionar mercadorias provenientes das unidades fabris
de Capôa e de Cerexport (2/4)

Procedimento Operacional
Recepcionar mercadorias provenientes das unidades
fabris de Capôa e de Cerexport
Código: PO.02
Revisão: 1
Data:
10 Objectivo
Este documento tem como objectivo descrever o processo de recepção de mercadorias
provenientes das unidades fabris de Capôa e de Cerexport.
11 Âmbito
Este procedimento aplica-se a:
Produto: Transversal
Canais: N.A.
12 Papéis
Gestor do Processo
Elaboração

Nome – Função

Director da Qualidade

Graça Marques – Directora da Qualidade

Director Executivo (Área)

António Lourenço - Director Logístico

Coordenador da
Bernardo V. Souza – Coordenador da Direcção executiva
Direcção Executiva

II

Anexo I – Procedimento operativo - Recepcionar mercadorias provenientes das unidades fabris
de Capôa e de Cerexport (3/4)

Procedimento Operacional
Recepcionar mercadorias provenientes das unidades
fabris de Capôa e de Cerexport
Código: PO.02
Revisão: 1
Data:
13 Modo de Proceder

1

Recepcionar Mercadoria

Recursos

Recepcionar a mercadoria na zona de expedição de produto acabado.
2

Conferir Mercadoria

Operador
Recursos

Efectuar a conferência da mercadoria através da comparação entre a guia de
transporte e a mercadoria física.
3

Mercadoria correspondente?

Responsável
Operador

Recursos

III

Responsável

Responsável

Anexo I – Procedimento operativo - Recepcionar mercadorias provenientes das unidades fabris
de Capôa e de Cerexport (4/4)

Procedimento Operacional
Recepcionar mercadorias provenientes das unidades
fabris de Capôa e de Cerexport
Código: PO.02
Revisão: 1
Data:

4

Efectuar registo no sistema

Recursos

Responsável

SAP

Administrativo

Recursos

Responsável

SAP

Administrativo

Recursos

Responsável

SAP

Administrativo

Registar entrada da mercadoria no sistema através da transacção ZMOV31.
5

Registar a transacção divergente

Efectuar o registo a partir da transacção ZMOV315 e marcar na lista SAP o artigo
divergente (o que não está correcto).
6

Colocar em trânsito

Colocar a mercadoria em trânsito a partir da transacção ZMM033.

14 Descrição

Neste capítulo não foi necessário descrever qualquer tipo de regras de apoio às operações.

15 Documentação/Informação
Relacionada

16 Revisões Anteriores
Revisão xx

Data

<Designação>

Revisão xx

Data

<Designação>

IV

Anexo II – Procedimento Operativo - Recepcionar mercadorias de fornecedores externos (1/4)

Procedimento Operacional
Recepcionar mercadorias de fornecedores externos
Código: PO.03
Revisão: 1
Data:
ÍNDICE
1.

Objectivo ...........................................................................................................................................................2

2.

Âmbito ..............................................................................................................................................................2

3.

Papéis ...............................................................................................................................................................2

4.

Modo de Proceder ............................................................................................................................................3

5.

Descrição ..........................................................................................................................................................4

6.

Documentação/Informação Relacionada ..........................................................................................................4

7.

Revisões Anteriores..........................................................................................................................................4
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Anexo II – Procedimento Operativo - Recepcionar mercadorias de fornecedores externos (2/4)

Procedimento Operacional
Recepcionar mercadorias de fornecedores externos
Código: PO.03
Revisão: 1
Data:
1 Objectivo
Este documento tem como objectivo definir o processo de recepção de mercadorias
provenientes de fornecedores externos.
2 Âmbito
Este procedimento aplica-se a:
Produto: Transversal
Canais: N.A.
3 Papéis
Gestor do Processo
Elaboração

Nome – Função

Director da Qualidade

Graça Marques – Directora da Qualidade

Director Executivo (Área)

António Lourenço - Director Logístico

Coordenador da Direcção
Executiva

Bernardo V. Souza – Coordenador da Direcção executiva

II

Anexo II – Procedimento Operativo - Recepcionar mercadorias de fornecedores externos (3/4)

Procedimento Operacional
Recepcionar mercadorias de fornecedores externos
Código: PO.03
Revisão: 1
Data:
4 Modo de Proceder

III

Anexo II – Procedimento Operativo - Recepcionar mercadorias de fornecedores externos (4/4)

Procedimento Operacional
Recepcionar mercadorias de fornecedores externos
Código: PO.03
Revisão: 1
Data:
1

Recepcionar mercadoria

Recursos

Efectuar a recepção de mercadoria na zona de expedição do material.
2

Aguardar pelo controlo de qualidade

Responsável
Operador

Recursos

O operador aguarda que o adimistrativo responsável pelo controlo da qualidade
efectue a inspecção da mercadoria.

Responsável
Operador

3

Inspecção OK?

Recursos

Responsável

4

Devolver mercadoria

Recursos

Responsável

Devolver toda a mercadoria ao fornecedor.
5

Administrativo

Conferir mercadoria

Recursos

Verificar correspondencias de quantidades entre a guia de transporte e a
mercadoria física.

Responsável
Operador

6

Mercadoria correspondente?

Recursos

Responsável

7

Registar entrada no sistema

Recursos

Responsável

SAP

Administrativo

Recursos

Responsável

Registar com o código de transacção ZMOV315 a entrada de mercadoria no
armazém.
8

Arrumar mercadoria

Arrumar a mercadoria na respectiva zona de picking.

Operador

5 Descrição

Neste capítulo não foi necessário descrever qualquer tipo de regras de apoio às operações.
6 Documentação/Informação
Relacionada

7 Revisões Anteriores
Revisão xx

Data

<Designação>

Revisão xx

Data

<Designação>

IV

Anexo III – Procedimento Operativo - Lançar Decorado (1/5)

Procedimento Operacional
Lançar Decorado
Código: PO.08
Revisão: 1
Data:
ÍNDICE
1

Objectivo ...........................................................................................................................................................2

2

Âmbito ..............................................................................................................................................................2

3

Papéis ...............................................................................................................................................................2

4

Modo de Proceder ............................................................................................................................................3

5

Descrição ..........................................................................................................................................................6
5.1

Controlo de Etiquetas ................................................................................................................................................... 6

5.2

Lançamento de Decorado ............................................................................................................................................ 6

5.3

Tipos de Etiquetas ....................................................................................................................................................... 6

5.4

Lotes de Decalques ..................................................................................................................................................... 6

5.5

Processo de Recolha e entrega dos lotes. ................................................................................................................... 6

5.6

Cor dos Cartões ........................................................................................................................................................... 7

5.7

Gama de produtos ....................................................................................................................................................... 7

6

Documentação/Informação Relacionada ..........................................................................................................7

7

Revisões Anteriores..........................................................................................................................................7
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Anexo III – Procedimento Operativo - Lançar Decorado (2/5)

Procedimento Operacional
Lançar Decorado
Código: PO.08
Revisão: 1
Data:
1 Objectivo
Este documento tem como objectivo definir o processo de lançamento de decorado.
2 Âmbito
Este procedimento aplica-se a:
Produto: Transversal
Canais: BackOffice Serviço de Apoio ao Cliente
3 Papéis
Gestor do Processo
Elaboração

Nome – Função

Director da Qualidade

Graça Marques – Directora da Qualidade

Director Executivo (Área)

António Lourenço - Director Logístico

Coordenador da Direcção
Executiva

Bernardo V. Souza – Coordenador da Direcção executiva

II

Anexo III – Procedimento Operativo - Lançar Decorado (3/5)

Procedimento Operacional
Lançar Decorado
Código: PO.08
Revisão: 1
Data:
4 Modo de Proceder

III

Anexo III – Procedimento Operativo - Lançar Decorado (4/5)

Procedimento Operacional
Lançar Decorado
Código: PO.08
Revisão: 1
Data:
1

Controlo de etiquetas

Na FR909, colar 6 etiquetas, três de branco e três de decorado, de produtos
escolhidos aleatoriamente da listagem do planeamento de produção. Abrir o
programa Excel, fazer a leitura óptica dos códigos de barras das etiquetas com o
dispositivo, registar o número de vezes que teve de ser efectuada a leitura da
etiqueta até esta ser correctamente lida pelo leitor. Ver ponto 5.1 – Controlo de
etiquetas
2

Análisar a Listagem de Necessidades da Produção

Análisar a listagem de planeamento de produção, a ZPP097. Para a visualizar, a
transacção é a SP01 com o usuário VALOURENCO.
3

Planeamento de Decorado

Dar prioridade aos produtos com Saldo de Carteira. O código de transacção no
SAP para o Planeamento de Decorado é o ZPDEC_REP1. Ver ponto 5.2 –
Lançamento de Decorado
4

5

Existe loiça em branco no armazém da Fábrica Vista Alegre (FVA)?

Não Avançar com o Decorado

Quando não existe stock de branco disponível, para a quantidade pretendida ou
para um lote de produção, não se efectua o lançamento.
No caso de existir stock de loiça em branca no armazém da Quinta Nova, enviar
um e-mail para loica.quintanova@vaa.pt a pedir o despacho do branco em falta.
Ficar a aguardar até ter todos os materiais necessários
6

Avançar com o Decorado

Quando o Branco está noutro armazém que não o 1007, faça o registo de
rectificação, a partir da transacção MB1B no sistema SAP com o tipo de
movimento 311.
7

Tipos Etiquetas

Recursos

Responsável

FR909

Adiministrativo

Recursos

Responsável

SAP

Adiministrativo

Recursos

Responsável

SAP

Adiministrativo

Recursos

Responsável

Recursos

Responsável

SAP

Adimistrativo

Recursos

Responsável

SAP

Adiministrativo

Recursos

Responsável

De acordo com o tipo de cliente, existem vários tipos de etiquetas que lhes estão
associadas. Ver ponto 5.3 – Tipos de etiquetas

Adiministrativo

8

Decorado por estamparia?

Recursos

Responsável

9

Imprimir cartões

Recursos

Responsável

SAP

Adiministrativo

Imprimir os cartões na cor que está associado à operação que é prentendida e
agrafar os cartões à etiquetas, que vão ser colocadas nas caixas das embalagens.
Ver ponto 5.4 – Lotes de Decalques, ponto 5.6 – Cor dos Cartões e ponto 5.7 –
Gama de produtos.

IV

Anexo III – Procedimento Operativo - Lançar Decorado (5/5)

Procedimento Operacional
Lançar Decorado
Código: PO.08
Revisão: 1
Data:
10

Entrega de cartões e Recolha dos prontos

Recursos

Entrega para picking dos lotes e recolha dos decalques deixados para picking nos
20 minutos anteriores, no mesmo armazém.
Entregar os decalques recolhidos no armazém de branco da EFACEC. Ver ponto
5.5 – Processo de Recolha e entrega dos lotes.
11

Entrega dos cartões recolhidos

Adiministrativo

Recursos

Colocar os cartões no sequenciador com excepção dos verdes.
Os cartões verdes devem ser entregues em mão à técnica que está no armazém
EFACEC.
12

Outros

Os decorados correspondentes esta actividade, são: a Filagem, Pistolada,
Manufactura e o Branco. Recepcionar as necessidades de decorado da
manufactura, que vêm por mão, registada na FR934.
13

Imprimir cartões

Imprimir os cartões na cor que está associado à operação que é prentendida. Ver
ponto 5.4 – Lotes de Decalques, ponto 5.6 – Cor dos Cartões e ponto 5.7 – Gama
de produtos
14

Entrega dos cartões

Colocar os cartões no sequenciador.

Responsável

Responsável
Adiministrativo

Recursos

Responsável

FR934

Adiministrativo

Recursos

Responsável

SAP

Adiministrativo

Recursos

Responsável
Adiministrativo

V

Anexo III – Procedimento Operativo - Lançar Decorado (6/5)

Procedimento Operacional
Lançar Decorado
Código: PO.08
Revisão: 1
Data:
5 Descrição
5.1
Controlo de Etiquetas
Esta operação é efectuada para garantir que não há erros de leitura dos códigos de barras.
5.2
Lançamento de Decorado
Antes de fazer o lançamento do cartão, deve-se verificar se existem todos os materiais necessários ao processo de decorado.
Ir à secção “Ver/Análise de Disponibilidades”, e ai é possível ver a árvore de matérias do artigo em falta e se existe stock de
todos os componentes que são necessários.Lista de Especificações do Cliente.
5.3

Tipos de Etiquetas
a. Marvinpac, SA Etiquetas e Paletes
A Marvinpac, SA tem condições de codificação específicas, que são:
- Etiquetas nas caixas, a transacção no SAP é a ZETI_E_38;
- Etiquetas nas paletes, a transacção no SAP é a ZETI_E_39.
Material Refª
Designação
21092414 3014 CHAV CAFE NESTLE/CLASSIC S/DECOR 00PN
21092416 3014/S PIRES CAFE NESTLE/CLASSIC S/DECOR 00PN
21092418 3020 CHAV CAPUC NESTLE/CLASSIC S/DECOR 00PN
21092420 3020/s PIRES CAPUC/LUNG NESTL/CLASSIC S/DEC 00P
21092422 3146 CHAV LUNGO NESTLE/CLASSIC S/DECOR 00PN
21095498 N3021 LEITEIRA CLASSIC S/DECOR 00PN
21095500 V3173 PIRES EXPRESSO CARRE CLASSIC S/DECOR PN
21095501 3149 PIRES RED C/N NEGATIVO CLASSIC S/DECO PN
21096303 3167 AÇUCAREIRO MIKADO S/DECOR 00PN
21096330 3017 CHAV CAPUC CONCEPT S/DECOR 00PN
21096333 3017S PIRES CAPUC/LUNG CONCEPT S/DECOR 00PN
21096904 3175 PIRES CARRE CAP/LUNGO CLASSIC S/DEC PN

Qtd/Palete
3.600
8.100
2.688
4.800
1.920
2.016
6.750
4.800
2.016
2.688
4.800
4.080

Tabela 15 Artigos Marvinpac, SA
b. Metro Cash&Carry France S.A.S.
As especificações deste cliente são:
- Etiquetas EAN nas peças, a transacção no SAP ZETI_E_01;
- Etiquetas EAN nas Caixas, a transacção no SAP ZPL018.
Refª
21106533
21106532
21106533
21106532

Designação
assiette porcelaine blanche diam 29,5cm
assiette porcelaine blanche diam 32cm
assiette porcelaine blanche diam 29,5cm
assiette porcelaine blanche diam 32cm

Tipo
Peça
Peça
Caixa
Caixa

Código EAN
3-43949-450-1682
3-43949-450-1699
3-43949-450-1705
3-43949-450-1712

Tabela 16 Códigos EAN do Cliente
c. Cost Plus Management Services, INC.
As especificações deste cliente são:
- Etiquetas nas embalagens a transacção no SAP é a ZETI_E_47 ;
Número do Cliente: 300246; Canal: 53; Linguagem: EN.
d. Couleurs d’Intérieur
As especificações deste cliente são:
- Etiquetas EAN nas peças, a transacção no SAP ZETI_E_10N;
- Etiquetas nas Caixas, a transacção no SAP ZERI_RIM.
5.4
Lotes de Decalques
Os lotes de aplicação de decalques são feitos, para um tempo limite de 20 minutos. Isto é, de 20 em 20 minutos devido à
necessidade de recepção de novos decalques e loiça nas células de aplicação de decorado.
5.5
Processo de Recolha e entrega dos lotes.
De 20 em 20 minutos, entrega-se no armazém de decalques, um número X de cartões (X, número de células da estamparia
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em funcionamento, existem células que são de aplicação de decorado da fábrica da Capôa). Recolha dos decalques deixados
para picking nos 20 minutos anteriores, no mesmo armazém.
Os decalques são depois entregues no armazém EFACEC ( armazém automatizado de loiça em branco) para irem para as
células de estamparia.
Atenção, o stock de decalque não é actualizada em tempo real. Demora algum tempo a ser descontada a quantidade que já
foi utilizada. Por isso quando se está produzir muitos lotes de um mesmo decalque à que ter em atenção a quantidade real de
stock, para não haver rupturas. Deve ser efectuado um o seguinte cálculo na calculadora, quantidade em stock menos a
quantidade de decalque que já seguiu para picking.
5.6
Cor dos Cartões
Quando as etiquetas são impressas, a informação que apresenta relaciona-se com a cor do cartão devido, cor do cartão variar
consoante essa informação. Por exemplo, subcontratação a cor da folha da impressora tem de ser mudada para cor-de-rosa.
Os cartões TL (Produtos de Linha), são sempre lançados em cartões completos. O lote não se altera porque são produtos que
estão sempre a sair.
Existem 5 tipos de cartões, que se diferenciam pela cor, são eles:
Branco é utilizado no em situações normais.
Cor-de-rosa é do subcontrato. Isto é, quando uma peça tem um produção externa à Fábrica. Existe Outsorcing de uma
componente.
Verde é um artigo urgente, ou por exemplo são peças muito pequenas que se perdem com muita frequência. Estes cartões
devem ser entregues em mão à operadora que está no armazém EFACEC.
Cor-de-laranja é um decorado para o mercado hoteleiro. Chega por mão pela FR013.
Baunilha quando é o caso dos múltiplos (vem estornado) é para repor o que falta ao conjunto. Também pode ser uma
recomendação é quando no armazém alguma peça se partiu ou desapareceu.
5.7
Gama de produtos
Produtos de Linha (TL): Produtos activamente comercializados no mercado em diversos canais de distribuição. Inclui os
artigos em stock disponível para entrega imediata.
Produtos Exclusivos (TE): Produtos activamente comercializados exclusivamente nas lojas Vista Alegre Atlantis. Inclui artigos
com stock disponível para entrega imediata.
Produtos de Reposição (TR): É constituído por artigos retirados da tabela de linha permanente (TL), mas que ainda estão a
ser comercializados no momento e por todos os artigos desenvolvidos especificamente para um cliente.
Produtos de Clientes (TC): É constituída por artigos comerciais exclusivamente para um cliente. Estão inseridas nesta
classificação artigos subcontratados à Vista Alegre Atlantis.
Fora de Linha (FL): Esta gama é constituída por todos os artigos que não constam nas tabelas de Linha Permanente (TLP) e
Reposição (TR).
Fim de Colecção (FC): Esta gama é constituída por artigos que devido ao volume de stock, se decide manter activamente
comercializado nos diversos canais.
6 Documentação/Informação
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1

Objectivo
Este documento tem como objectivo definir o processo de lançamento de decorado.
2 Âmbito
Este procedimento aplica-se a:
Produto: Transversal
Canais: BackOffice Serviço de Apoio ao Cliente
3 Papéis

Gestor do Processo
Elaboração

Nome – Função

Director da Qualidade

Graça Marques – Directora da Qualidade

Director Executivo (Área)

António Lourenço - Director Logístico

Coordenador da Direcção
Executiva

Bernardo V. Souza – Coordenador da Direcção executiva
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4 Modo de Proceder

1

Analisar as Necessidades de Branco

Analisar a ZPP130 esta lista pode ser vista no SP01, com o usuário
VALOURENCO. Ver ponto 5.1 - Explicação da lista

Recursos

Responsável

SAP

Administrativo

2

Artigos de Linha?

Recursos

Responsável

3

Produzir para carteira de encomendas

Recursos

Responsável

Só devem ser produzidas quantidades que constem na carteira de
encomendas. Ver pontos 5.2 – Tipos de Produtos.
4

Produzir para stock

Administrativo
Recursos

Devem ser produzidas quantidades suficientes para cobrir a carteira de
encomendas e compor os níveis de stock. Ver pontos 5.2 – Tipos de Produtos

Responsável
Administrativo

5

Existem formas em stock?

Recursos

Responsável

6

Planear a produção de Formas

Recursos

Responsável
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Verificada se há matrizes, suficientes em stock através da transacção
ZLISTALOC (tipo de material ZMF).
Caso a não exista quantidade suficiente, a ordem de produção das formas
deve ser lançada no ficheiro Word “Planeamento Formas (Dia) Setembro
(Ano) ” disponível na rede interna da Vista Alegre. Ver ponto 5.3 – Quantidade
a produzir
7

Planear a produção de Branco

O planeamento do branco tem de ser efectuado por máquina, todos os dias,
e registado no documento “Planeamento Prod_Branco (Dia) (Mês) (Ano) ”
disponível na rede interna da empresa. Ver ponto 5.4 – Quantidade de Branco
a Produzir.
8

Acompanhar a produção

As transacções para fazer o acompanhar do processo produtivo são:
- ZPP136, é o mapa de todo o processo produtivo de cada peça. Mostra as
várias fases do processo onde a peça já passou.
- ZPP026, é a lista de controlo de branco, identifica a quantidade de peças
que passou em cada fase do processo de produção.
- ZNATCL, mostra a quantidade que foi para 1º Escolha, 2º Escolha e refugo.

SAP

Administrativo

Recursos

Responsável

PPB

Administrativo

Recursos

Responsável

SAP

Administrativo

5 Descrição

5.1

EXPLICAÇÃO DA LISTA

A ZPP130, mostra as necessidades de cada máquina (o período de planeamento das necessidades pode variar entre 3
a 8 semanas consoante a máquina).

5.2

TIPOS DE PRODUTOS

Produtos de linha (TL)
É constituída por produtos activamente comercializados no mercado, em diversos canais. Inclui os artigos com stock
disponível para entrega imediata com prazo de entrega até duas semanas. Esta gama está associada à tabela de
preços – Linha permanente (TL).
As necessidades destas encomendas são planeadas diariamente através da visualização do saldo da carteira de
encomendas a 1 mês + 15 dias de consumo, gerando necessidades à Produção, após dedução do stock disponível
(poderá ser tomada decisão de alargamento pelo Departamento Logístico).
Quando se trata de campanhas extraordinárias ou de novos produtos as necessidades destas encomendas são
incluídas no plano de produção, P3 e é produzido o maior entre P3 e o saldo da carteira a 1 mês + 15 dias de consumo
(poderá ser tomada decisão de alargamento pelo Departamento Logístico).
Produtos Exclusivos (TE)
É constituída por produtos activamente comercializados exclusivamente nas lojas Vista Alegre Atlantis. Inclui artigos
com stock disponível para entrega imediata com prazo de entrega até duas semanas.
As necessidades destas encomendas são planeadas diariamente através de visualização do saldo da carteira de
encomendas a 1 mês + 15 dias de consumo, gerando necessidades à Produção, após dedução do stock disponível
(poderá ser tomada decisão de alargamento pelo Departamento Logístico).
Quando se trata de novos produtos as necessidades destas encomendas são incluídas no plano de produção, P3 e é
produzido o maior entre P3 e o saldo da carteira a 1 mês + 15 dias de consumo (poderá ser tomada decisão de
alargamento pelo Departamento Logístico).
Produtos de reposição (TR)
É constituída por artigos retirados da tabela de linha permanente (TL), mas que ainda estão a ser comercializados no
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momento e por todos os artigos desenvolvidos especificamente para um cliente. O prazo de entrega é 30 dias.
Esta gama está associada à tabela de preços – Tabela de reposição (TR).
No caso de artigos de hotelaria o acréscimo anual será superior ou igual a 3% em função do valor acordado da tabela.
Se o acordo for superior ao tabelado mantém-se o valor do acordo caso contrário ele será igual a 3%.
As necessidades destas encomendas são planeadas diariamente através de visualização do saldo da carteira de
encomendas com a data desejada de entrega inferior a 1 mês (poderá ser tomada decisão de alargamento pelo
Departamento Logístico).
Produtos de cliente (TC)
É constituída por artigos comercializados exclusivamente para um cliente. Estão inseridas nesta classificação
decorações própria de cliente e artigos subcontratados á Vista Alegre Atlantis por clientes.
A esta gama estão associados preços atribuídos pela Direcção de Novos Produtos em conjunto com a respectiva
Direcção comercial.
As necessidades destas encomendas são planeadas diariamente através de visualização do saldo da carteira de
encomendas com a data desejada de entrega inferior a 1 mês (poderá ser tomada decisão de alargamento pelo
Departamento Logístico).
Fora de linha (FL)
Esta gama é constituída por todos os artigos que não constam nas tabelas de Linha permanente (TLP) e de reposição
(TR). A sua comercialização obedece às seguintes regras:
- Orçamentação de preço artigo a artigo;
- Definição da data de entrega.
As necessidades destas encomendas são planeadas diariamente através de visualização do saldo da carteira de
encomendas com a data desejada de entrega inferior a 1 mês (poderá ser tomada decisão de alargamento pelo
Departamento Logístico).
Fim de colecção (FC)
Esta gama é constituída por artigos que devido ao volume de stock, se decide manter activamente comercializado nos
diversos canais.
É mantido o preço destes artigos na tabela no SAP.
Inclui os artigos com stock disponível para entrega imediata.
Mensalmente é da função do departamento logístico, a análise do stock destes artigos e propor reclassificação de gama
quando houver necessidade. A reclassificação de gama é efectuada quando se detecta o fim do stock de um artigo FC.
Caso surja necessidade superior ao stock disponível, será produzida a quantidade em falta e feita de imediato a
proposta de reclassificação de gama.
5.3
Quantidade a Produzir
Quantidade a Produzir=Quantidade em falta+ 5 Formas
5.4
Quantidade de Branco a Produzir
A quantidade de artigo a produzir deve ter em conta a percentagem de refugo (a transacção no SAP é ZREFOP, para
visualizar a percentagem de refugo por produto). Será:
Quantidade a Produzir=Quantidade pedida+ Quantidade pedida*%Refugo.
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