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Resumo 

Numa economia onde a competitividade marca o ritmo dos mercados, o sucesso ou insucesso de 

uma empresa depende cada vez mais do modo como esta consegue responder às necessidades dos 

seus clientes, eficaz e eficientemente. Contudo, é essencial as empresas compreenderem que não 

competem como entidades isoladas, estando a performance de cada empresa dependente do nível 

de integração e coordenação da cadeia de abastecimento onde esta esteja inserida. Em particular, os 

armazéns representam uma componente-chave das cadeias de abastecimento modernas, sendo 

reconhecidos como uma das áreas onde melhorias significativas da performance e reduções 

consideráveis dos custos podem ser alcançadas. 

É neste contexto que surge o problema em estudo proposto pela Sociedade da Água do Luso, 

empresa que se dedica à exploração e engarrafamento de água. Nos últimos anos, esta empresa tem 

vindo a optimizar os seus processos no sentido de aumentar o seu nível de serviço. A redução dos 

custos, em especial dos custos logísticos, aparece agora como uma necessidade na continuação 

deste processo de optimização. É neste sentido que se pretende, neste trabalho, estudar possíveis 

melhorias na gestão da cadeia de abastecimento, em particular na actividade de armazenagem, 

considerando uma possível fusão das duas unidades fabris existentes, bem como dos 

correspondentes armazéns (Projecto One-Site). 

Deste modo, desenvolve-se o projecto do novo armazém e planeiam-se as suas operações, 

utilizando-se como base de análise a estrutura proposta por Gu et al. (2007).  

O principal objectivo deste trabalho é realizar um estudo de viabilidade do projecto One-Site, 

definindo-se as características que as várias secções da nova instalação deverão apresentar, e 

avaliando-se quais os seus impactos ao nível da produtividade e dos custos logísticos totais. 

Palavras-chave: projecto e planeamento de armazéns, reestruturação de armazéns, planeamento de 

operações de armazém, armazenamento. 
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Abstract 

In an economy where competitiveness sets the pace of markets, the success or failure of a company 

is even more dependent on the way how it can meet the needs of its clients, both effective and 

efficiently. However, it is essential for companies to understand that they do not compete as isolated 

entities, since the performance of each company is dependent on the supply chain’s level of 

integration and coordination where it belongs. In particular, warehouses are recognize to be a key-

component of modern supply chains, being recognized as areas where significant performance 

improvements and considerable cost reductions can be achieved. 

It is on this context that the problem in study proposed by Sociedade da Água do Luso (SAL), arises. 

SAL is a company dedicated to the exploitation and bottling of water. In recent years, this company 

has optimized its processes in order to increase its service level. The cost reduction, in particular of 

logistic costs, appears now as a necessity for the continuation of this optimization process. This is the 

reason why, in this thesis,  it is intended to study possible improvements to the supply chain’s 

management, particularly in the storage activity, considering a possible merge of the two existing 

plants, as well as of their corresponding warehouses (Project One-Site). 

Thus, it is develop a project for the new warehouse and its operations are planned, recurring to the 

framework proposed by Gu et al. (2007) as an analysis basis. 

The main goal of this work is to realize an analysis and viability study of the project One-Site, defining 

the characteristics of the various departments that will compose the new installation, and evaluating 

the impacts on productivity and on the total logistic costs. 

Keywords: warehouse planning and design, warehouse redesign, warehouse operation planning, 

storage. 
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1. Introdução 

1.1 Contextualização do problema 
!

Os mercados actuais são liderados por empresas que reconhecem a importância de satisfazer as 

necessidades crescentes dos seus clientes. O cumprimento destas necessidades vai além da simples 

melhoria da performance dos produtos, sendo fundamental disponibilizar os produtos certos, nos 

locais certos, nas quantidades óptimas e no momento oportuno, ao menor custo possível.  

A par desta tendência, as empresas têm vindo a tomar consciência de que já não competem como 

entidades isoladas, mas sim como entidades de cadeias de abastecimento, devendo considerar a 

interligação dos processos negociais ao longo da cadeia. 

A gestão e optimização da cadeia de abastecimento apresenta-se, assim, como um elemento fulcral 

no seio das empresas, contribuindo para a sua competitividade através da integração eficiente dos 

processos e da satisfação dos níveis de serviço exigidos. Em particular, a actividade de 

armazenagem representa um elemento essencial das cadeias de abastecimento modernas, sendo 

reconhecida como uma área onde podem ser alcançadas melhorias significativas da performance e 

reduções consideráveis dos custos. 

A Sociedade da Água do Luso S.A. (doravante SAL) tem sido uma empresa que sempre procurou 

responder às necessidades dos seus clientes, nunca descorando o aumento contínuo da eficiência 

dos seus processos ao longo de toda a cadeia de abastecimento. Nos últimos anos, aumentou o nível 

de serviço prestado aos seus clientes através de uma reestruturação da sua rede de distribuição, 

procurando também inovar a sua oferta de produtos num mercado já bastante maduro onde a 

diferenciação é pouco frequente.  

A entrada de novas marcas de água no mercado português veio aumentar a importância deste 

processo de optimização, pois criaram uma pressão através de uma competição pelo preço, sendo 

assim fundamental para a SAL diminuir os seus custos totais.  

No seguimento deste processo de optimização, a actividade de armazenagem afigura-se como uma 

área propícia à redução de custos, visto que os seus processos de armazenamento e execução de 

encomendas são responsáveis por grande parte dos custos logísticos. O facto de a SAL ter a sua 

produção e armazenagem dividida entre duas instalações diferentes, Luso e Cruzeiro, contribui para 

a ineficiência destes processos e para o aumento dos custos a si associados. 

É neste contexto que o presente trabalho pretende analisar possíveis melhorias no âmbito da 

actividade de armazenagem, estudando uma possível fusão das duas unidades fabris existentes, e 

dos seus armazéns correspondentes, ao qual se dá o nome de projecto One-Site. Deste modo, 

procuram-se alcançar reduções dos custos logísticos enquanto se mantém o nível de serviço 

prestado actualmente aos clientes. 
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1.2 Metodologia 
 

A metodologia utilizada no presente documento compreende as seguintes etapas (ver figura 1): 

A etapa 1, consiste na caracterização da cadeia de abastecimento da SAL, analisando-se tanto as 

infra-estruturas existentes como as actividades logísticas que dela fazem parte. Desta forma 

caracteriza-se o problema em estudo e traçam-se linhas de orientação para a reestruturação das 

operações da SAL. De seguida procede-se à revisão de literatura relativa às cadeias de 

abastecimento e da respectiva gestão. A revisão bibliográfica continua com a temática dos armazéns, 

considerando-se aqui o seu projecto, planeamento e controlo das operações e ainda a avaliação da 

sua performance. 

Na etapa 2, procede-se à recolha e tratamento dos dados específicos necessários para o estudo das 

possíveis alternativas de melhoria considerando, em particular, a gestão de armazéns, que será 

descrita mais aprofundadamente também nesta etapa. 

Já na etapa 3, realiza-se a construção de modelos/metodologias que serão utilizados na optimização 

das actividades logísticas, sendo ainda testada a sua validade no âmbito do caso em estudo. 

Finalmente na etapa 4, procede-se à análise e discussão dos resultados obtidos, sendo possível 

realizar uma avaliação da performance das operações para quantificar as melhorias verificadas com o 

projecto One-Site, sendo estas melhorias consubstanciadas numa redução dos custos logísticos. De 

seguida realiza-se ainda uma análise financeira, onde se estuda a viabilidade financeira do projecto, e 

uma análise de sensibilidade aos parâmetros mais relevantes do caso em estudo. A etapa termina 

com as conclusões finais onde se identifica a melhor solução no que  diz respeito ao projecto e 

planeamento das linhas de produção e armazém, bem como quanto ao planeamento das operações. 

1.3 Objectivos do trabalho 

O objectivo central deste trabalho é realizar um estudo de viabilidade do projecto One-Site, projecto 

esse que contempla a fusão das duas instalações fabris da SAL, Luso e Cruzeiro, na actual 

localização da instalação do Cruzeiro. Deste modo, devem definir-se as características que essa nova 

instalação deverá possuir, realizando-se uma análise cuidada das necessidades da empresa, mas 

tendo em consideração que esta deverá rentabilizar o investimento já realizado no Cruzeiro. Devem 

ainda analisar-se as actividades logísticas realizadas na SAL no sentido de procurar oportunidades 

• Caracterização da 
cadeia de 
abastecimento da SAL 

• Revisão de literatura 

• Recolha e tratamento de 
dados mais detalhados 

• Estudo das  possíveis 
alternativas de melhoria 

• Construção dos 
modelos/metodologias 

• Validação dos 
modelos/metodologias 

• Análise e discussão dos resultados 

• Avaliação da performance 

• Análise financeira 

• Análise de sensibilidade 

• Conclusões finais 

Figura 1 - Metodologia da dissertação de mestrado. 
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de melhoria, devendo ser definidos o planeamento e o controlo das operações em armazém no 

âmbito do projecto One-Site. A viabilidade financeira do projecto One-Site deve também ser tida em 

conta. 

Como objectivo secundário pretende-se apresentar uma alternativa ao projecto One-Site que, através 

de um investimento mais reduzido, consiga alcançar melhorias consideráveis nas operações da SAL.  

1.4 Estrutura do trabalho 
 

O projecto de dissertação apresenta a seguinte estrutura: 
 

• No presente capítulo, descreve-se o contexto no qual surge o problema em estudo, os 

objectivos a que se propõe a elaboração do presente trabalho e a metodologia a utilizar. 

• No segundo capítulo, procede-se à descrição do problema em estudo e do sistema produtivo 

e logístico da empresa tanto no âmbito das actividades logísticas como das infra-estruturas e 

equipamentos existentes. É ainda feita a identificação das restrições do actual sistema, a 

definição das áreas a analisar no decorrer da reestruturação e a apresentação das razões 

que levam a SAL a considerar o projecto One-Site. 

• No terceiro capítulo, efectua-se a revisão de literatura abordando inicialmente a temática das 

cadeias de abastecimento. Neste capítulo faz-se ainda uma revisão de literatura acerca dos 

armazéns abordando aspectos como o projecto, o planeamento e controlo de operações e a 

avaliação da sua performance. O capítulo termina com a definição da estrutura base a seguir 

durante a análise do projecto One-Site. 

• No quarto capítulo, apresenta-se o projecto do novo armazém (Projecto One-Site), 

abordando-se temáticas como a estrutura geral e o dimensionamento do armazém, a 

caracterização do novo cais de carga e a selecção do equipamento, que culminam na 

definição do layout do novo armazém. Neste capítulo são ainda definidas as estratégias 

operacionais de armazenamento e picking de encomendas, sendo desenvolvido um modelo 

para ajudar a definir a metodologia de alocação de produtos no armazém. O capítulo termina 

com o dimensionamento da nova equipa de trabalhadores no âmbito do projecto One-Site, 

tendo em consideração as alterações realizadas ao nível das operações logísticas. 

• No quinto capítulo, realiza-se uma análise e avaliação ao projecto One-Site. O capítulo inicia-

se com uma análise financeira do projecto e segue com a avaliação da performance das 

actividades logísticas realizadas no novo armazém. Em seguida realiza-se uma análise de 

sensibilidade a dois parâmetros do projecto One-Site. O capítulo culmina com a apresentação 

de uma alternativa ao projecto One-Site. 

•  No sexto capítulo e último capítulo são apresentadas as conclusões resultantes da 

elaboração deste trabalho, discutindo-se ainda possíveis tópicos de trabalho futuro a realizar. 
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!
2. Caso de Estudo 

2.1 A Sociedade da Água de Luso 
 
O presente trabalho foca-se no estudo das actividades logísticas da Sociedade da Água de Luso, 

S.A.. Esta empresa dedica-se há mais de 150 anos à exploração e engarrafamento de água mineral 

natural, segundo a marca Luso, e de água de nascente, segundo a marca Cruzeiro. 

A SAL encontra-se sedeada na vila do Luso, concelho da Mealhada, tendo sido fundada no ano de 

1852 e fazendo parte, desde o ano de 1970, da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (doravante 

SCC). Desde 2008 que a SCC é detida pelo grupo internacional holandês Heineken Holding N.V., que 

é na actualidade a segunda maior cervejeira do mundo e a líder europeia [1]. A SAL acrescenta valor 

ao portefólio da SCC (ver figura 2), ajudando-a a alcançar a sua visão: “Juntos fazemos as marcas 

que as pessoas adoram beber”. 

 
  Figura 2 - Portefólio da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas. 

O facto de a SAL pertencer à SCC permite-lhe alcançar vantagens competitivas como são exemplo 

as economias de escala junto dos seus clientes e dos seus transportadores e a partilha de recursos 

humanos especializados, que contribuem significativamente para o sucesso da empresa que, por si 

só, é bastante reconhecida no mercado português. Exemplo disso mesmo é o estudo da Marktest – 

Marktest Reputation Index 2010 [2], no qual a SAL alcançou a posição de oitava marca mais valiosa 

em Portugal na opinião dos consumidores, o que bem demonstra a confiança, a credibilidade e a 

excelente reputação conferidas à marca no mercado nacional. Em Portugal, a marca Luso é líder no 

mercado das águas lisas (com vendas acima dos 190 milhões de litros e quota de mercado de 23%). 

A cadeia logística da SAL conseguiu recentemente um aumento do nível de serviço de 89%, 

verificado em 2006, para os actuais 98% (rácio entre encomenda pedida e encomenda entregue). Os 

maiores esforços direccionam-se agora para uma diminuição dos custos logísticos, que representam 

cerca de 18% dos custos totais. Deste modo, irá estudar-se neste trabalho a estrutura logística actual 

e possíveis alternativas de melhoria da mesma com particular ênfase na área da gestão de armazéns. 

Analisar-se-á em particular a viabilidade do projecto One Site que visa a concentração das 

actividades de produção e armazenagem da SAL na sua unidade fabril do Cruzeiro. 

2.2 Caracterização do mercado 
 

O mercado das águas, a nível nacional, apresenta uma grande competitividade. A entrada de novas 

marcas de água, especialmente as detidas por grandes retalhistas, despoletou uma competição 
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maioritariamente pelo preço. Esta mesma competição coloca uma pressão acrescida em todas as 

marcas já instaladas, levando-as a analisar criteriosamente os seus custos e a alargar o seu 

portefólio de produtos no sentido de conseguir manter uma vantagem competitiva sustentável. A SAL 

não é excepção, e a elaboração deste trabalho comprova a importância de uma gestão mais eficiente 

dos recursos no sentido de se alcançar uma diminuição dos custos, em particular custos logísticos.  

Um aspecto que deve ainda ser tido em conta é a sazonalidade do mercado das águas. Verifica-se 

uma sazonalidade semanal, existindo um grande volume de vendas no final da semana (quinta-feira e 

sexta-feira) de modo a fazer face à maior procura verificada durante o fim de semana por parte do 

consumidor final. Existe também uma sazonalidade mensal, devido à necessidade de cumprir 

objectivos de vendas, sendo as vendas no final do mês consideravelmente superiores às do início do 

mês (ver figura 3). Existe ainda uma sazonalidade anual, sendo as vendas nos meses de verão 

aproximadamente o dobro das verificadas nos meses de inverno (ver figura 4). Os dados utilizados na 

elaboração destas figuras são relativos às vendas da SAL no ano 2010. Contudo, sendo a SAL líder 

do mercado português, podemos depreender a sazonalidade de todo o mercado a partir dos dados 

desta empresa.!

2.3 As operações na SAL 
 

Nesta secção é feita uma descrição geral das operações da SAL e são apresentados os produtos que 

constituem o portefólio actual da empresa. Seguidamente, são descritas as infra-estruturas e os 

equipamentos, tanto de produção como logísticos, da SAL. Apresentam-se posteriormente as 

principais actividades ligadas à cadeia logística: produção, armazenagem e gestão de armazéns, 

expedição e picking e distribuição. As cadeias logísticas directa e inversa da SAL são também 

descritas. 

 

 

 

Figura!3!)!Sazonalidade!mensal!das!vendas. Figura!4!)!Sazonalidade!anual!das!vendas. 
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2.3.1 Descrição geral das operações 

A SAL reconhece a importância de possuir uma gestão eficiente da sua cadeia logística, assente em 

fluxos sincronizados e integrados, que maximizem a satisfação dos clientes e minimizem os custos 

operacionais. O esquema geral apresentado de seguida (figura 5) resume, de uma forma simplificada, 

os fluxos físico e de informação existentes na cadeia logística da SAL. 

No fluxo de informação, inicialmente é feita uma previsão anual de vendas, da qual resulta o 

planeamento da produção. Este mesmo planeamento considera, à partida, todas as limitações e 

restrições a considerar no decorrer da produção. Sabendo a quantidade de garrafas que serão 

produzidas é possível planear as necessidades de recursos que, no caso da SAL, se referem 

maioritariamente a materiais de embalagem como as garrafas de plástico e vidro ou a paletes onde 

será enviado o produto já acabado. Finaliza-se o fluxo de informação considerando a gestão de 

stocks no armazém e o planeamento da distribuição. 

No que diz respeito ao fluxo físico dos produtos na fábrica, este inicia-se com o enchimento das 

garrafas de água, no decorrer da actividade de produção, sendo estas posteriormente armazenadas e 

expedidas, satisfazendo as encomendas dos clientes e alcançando então os consumidores finais. 

Quanto aos clientes, a SAL segue a mesma divisão que a SCC, considerando cinco tipos de clientes: 

• On-trade – inclui os distribuidores e os retalhistas de pequena e média dimensão. 

• Off-trade – Distribuição moderna: retalhistas de grande dimensão. 

• Pré-venda - parceiros da SAL que recebem os produtos, apenas tendo de pagar posteriormente 
os que conseguirem de facto vender. O seu único objectivo é maximizar as vendas (estratégia 
push), conquistando quota de mercado nas regiões com maior importância a nível nacional 
(Lisboa, Porto, Coimbra, Setúbal, Espinho e Gondomar). 

• Especiais - clientes com os quais a SAL estabelece um contacto directo devido à sua 
importância estratégica ou pelo impacto que conseguem gerar junto do consumidor final, como 
são exemplo a TAP e a Portugália. 

• Exportação – clientes que se encontram nas ilhas (Madeira e Açores) ou no estrangeiro. 

2.3.2 Portefólio de Produtos 
 

O actual portefólio da SAL apresenta produtos das marcas Luso e Cruzeiro, num total de 120 Stock 

Keeping Units (doravante SKUs), como se apresenta na tabela extensiva do Anexo 1. Cada SKU é 

classificado de acordo com o seu segmento (Luso Lisa, Luso Fresh, Luso Formas, Luso Ritmo, Luso 
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! 7!

Ice Coffee e Cruzeiro Lisa) e o seu formato, ou seja, o número de garrafas em cada embalagem.  Os 

produtos são também classificados quanto ao tipo de garrafa (garrafa de vidro: Retornável ou garrafa 

de plástico: One-Way) e quanto ao mercado a que se destinam (interno: Portugal Continental ou 

exportação: estrangeiro e ilhas).  

Tendo como base os dados relativos às vendas do ano 2010 foi realizada uma análise ABC que 

permitiu classificar os produtos segundo a sua importância na gestão de stocks da SAL. Regra geral 

a análise ABC usa a regra 80-20 que deriva da curva de Pareto, em que 20% dos produtos é 

responsável por cerca de 80% das vendas, sendo estes classificados como A. Os produtos da classe 

A são os que devem merecer uma maior atenção por parte da gestão visto que têm um impacto 

elevado nos custos logísticos da empresa. Os produtos classificados como B serão os cerca de 10% 

de produtos seguintes que contribuam com maior importância para as vendas, perfazendo um total de 

cerca de 15% do total de vendas.  Os restantes cerca de 70% de produtos são classificados como C, 

representando apenas cerca de 5% do total de vendas. Estas percentagens são valores gerais que 

têm de ser adaptados consoante os dados específicos de cada empresa (Jonsson, 2008). 

No caso da SAL é possível verificar que considerando apenas 10 SKUs (8% dos 120 SKUs 

existentes) estes são responsáveis por 80,3% do total de vendas. Assim sendo, e analisando sempre 

o acréscimo da percentagem de vendas cada vez que se adicionava um novo SKU, decidiu-se 

considerar os 10 SKUs mais vendidos como produtos da classe A, representando cada um deles 

mais de 2% das vendas totais. Os 13 produtos seguintes mais vendidos (11% dos 120 SKUs 

existentes) foram classificados como B, acrescendo 14% ao total de vendas. Foi novamente usado o 

critério do acréscimo da percentagem de vendas, sendo que cada um destes produtos representa 

mais de 0,5% das vendas totais. Os restantes 97 produtos são então classificados como C e 

representam apenas 5,7% do total de vendas da SAL. A tabela 1 descreve cada uma das classes de 

SKUs existentes na SAL. 

!!!!Tabela!1!–!Descrição!das!classes!de!SKUs!da!SAL.!

Classe Número de SKUs 

(Total = 120) 

Percentagem relativa de  número de 

SKUs 

Percentagem das 

vendas 

A 10 8 % 80,3 % 

B 13 11 % 14 % 

C 97 81 % 5,7 % 

 

É interessante notar que considerando os 23 produtos mais vendidos pela SAL (cerca de 19% do 

número total de SKUs), ou seja, os produtos das classes A e B, é possível explicar mais de 94% do 

total de vendas da SAL, ultrapassando largamente a proporção do princípio de Pareto em que 20% 

dos produtos correspondem a cerca de 80% das vendas, demonstrando claramente a concentração 

das vendas da SAL num número reduzido de SKUs.  Destaca-se ainda que a maioria dos produtos 

com maior volume de vendas, produtos da classe A, correspondem aos SKUs com garrafas de 1,5 L 

e garrafões de 5 L.  
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Consoante o formato e o número de embalagens por palete de cada SKU, são calculadas as 

dimensões e o peso da palete bem como a sua capacidade de ser ou não empilhável. No Anexo 2 

apresentam-se os formatos existentes e a capacidade de a respectiva palete ser ou não empilhável. 

2.3.3 Infra-estruturas e equipamentos de produção e logísticos 

A SAL possui duas instalações – Luso e Cruzeiro – que se encontram separadas por cerca de 4 Km. 

Relativamente ao sistema produtivo, a instalação do Luso possui actualmente 3 linhas produtivas 

activas (2L, 4L e 5L) ao passo que a instalação do Cruzeiro possui 6 linhas produtivas activas (1C, 2C, 

3C, 4C, 5C e 6C). As duas instalações estão ligadas por uma conduta que transporta a água mineral 

natural Luso para o Cruzeiro. Desta forma é possível engarrafar não só a água do Cruzeiro como os 

vários segmentos da água de Luso nas 6 linhas de produção da unidade fabril do Cruzeiro. Uma 

dessas linhas de produção é uma linha asséptica que permite a produção e engarrafamento dos 

segmentos de água do Luso que requerem um maior controlo a nível da contaminação por 

microorganismos: Fresh, Formas e Ritmo. No que diz respeito ao sistema logístico importa 

caracterizar os armazéns e as zonas de carga existentes na SAL. 

Na instalação do Cruzeiro existe actualmente uma capacidade de armazenagem de produto acabado 

de 14 502 paletes, estando esta distribuída por um armazém principal e quatro tendas provisórias. O 

armazém principal tem cerca de 6667 m2, ao passo que as tendas têm aproximadamente 1000 m2 

cada, sendo a área útil ocupada por blocos de armazenagem igual a cerca de 5867 m2. No Anexo 5 

encontra-se uma planta da instalação actual do Cruzeiro, onde é possível verificar estas estruturas, 

bem como a localização das linhas de produção existentes.  

O armazém principal é composto por 17 blocos de estanteria/racks, do tipo drive in, com capacidade 

para alojar paletes com diferentes alturas máximas, sendo a sua caracterização apresentada no 

Anexo 3. Neste mesmo armazém existe ainda um local, com cerca de 116 m2, onde é realizado o 

manuseamento necessário de algumas das paletes expedidas. É ainda de notar que a estanteria 

presente no armazém principal não pode ultrapassar a altura máxima permitida de cerca de 6 m.   

Relativamente às restantes 4 tendas, nenhuma destas possui estanteria, sendo por isso 

preferencialmente os SKUs empilháveis que aqui são armazenadas de modo a maximizar a sua 

capacidade de armazenagem. As paletes são assim armazenadas no chão, tipo de armazenagem a 

que nos referiremos por armazenagem em placa.!!

Considerando as características específicas de armazenagem dos produtos da SAL, que serão 

posteriormente descritas na secção relativa à armazenagem, apresentam-se na tabela 2 as 

capacidades máximas do armazém principal e das quatro tendas existentes no Cruzeiro. 

Tabela!2!–!Capacidades!máximas!de!armazenagem!no!armazém!e!nas!tendas!da!instalação!do!Cruzeiro. 

Tenda Capacidade (em paletes) 
Armazém Principal 7 202 

Tenda 1 1 400 
Tenda 2 1 700 
Tenda 3 1 700 
Tenda 4 2 500 
TOTAL 14 502 
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É de referir que as tendas, apesar de aumentarem a capacidade de armazenagem, são de carácter 

provisório, não sendo uma solução ideal visto que aumentam grandemente a factura energética desta 

instalação, devido ao sistema de refrigeração nelas instalado, para além de não oferecerem as 

mesmas condições de segurança que o armazém principal. 

Actualmente, quando se atingem momentos de ruptura na instalação do Cruzeiro, são ainda 

armazenadas paletes em locais de passagem no armazém, nas tendas e até mesmo junto da zona 

de carga, chegando este valor a ser superior a 2 000 paletes. Contudo, esta situação não é 

aconselhável tanto a nível de segurança como em termos de eficiência das operações em armazém, 

visto que muitas estantes ficam inacessíveis e os locais de passagem tornam-se bastante exíguos. 

Na instalação do Cruzeiro existe ainda um armazém secundário, com uma área de armazenagem de 

cerca de 1 200 m2, destinado a armazenar material de embalagem (ver anexo 5). 

Relativamente à zona de carga existente no Cruzeiro, como é possível verificar pela planta da 

instalação do Cruzeiro no Anexo 5, este está localizado junto ao armazém principal, sob uma pala 

protectora, tendo capacidade para 4 camiões em simultâneo, não existindo qualquer espaço de 

preparação de cargas. 

No que diz respeito à instalação do Luso, a sua capacidade de armazenagem de produto acabado é 

reduzida, sendo que o seu armazém principal, com cerca de 500 m2  de área útil, tem capacidade 

para cerca de 500 paletes em placa, sendo por isso realizadas diariamente transferências Luso-

Cruzeiro. O armazém do Luso serve assim apenas como buffer até que os camiões realizem a 

transferência das paletes. No Luso existe ainda um armazém secundário com uma área de cerca de 

100 m2 destinado ao armazenamento de material de embalagem e um espaço com cerca de 200 m2 

dedicado ao armazenamento de Europaletes e garrafas de vidro vazias. Já a sua zona de carga tem 

apenas lugar para um camião ser carregado e, tal como no Cruzeiro, não existe um local de 

preparação de cargas. 

Para além dos armazéns do Cruzeiro e do Luso a SAL faz uso de dois armazéns avançados de 

produto acabado nos centros logísticos da distribuidora Luís Simões em Canelas e no Carregado, 

para onde faz transferências regulares. Desta forma, a SAL consegue responder tanto à sazonalidade 

do mercado, sem ter de sobre-dimensionar a sua capacidade de armazenagem, como às 

necessidades de manuseamento de paletes requeridas por alguns clientes, como analisará 

posteriormente. Cada transferência realizada tem um custo associado que deve ser tido em conta. 

Relativamente aos equipamentos existentes em ambas as instalações, apenas se fará referência aos 

equipamentos logísticos, visto serem estes que mais influenciam a análise ao problema em causa. As 

paletes utilizadas são paletes 1200x800 mm, cuja capacidade varia consoante o produto em causa. 

Por exemplo, uma palete tem capacidade para 144 garrafões de 5L ou mais de 1300 garrafas de 

0,25L. A maioria das empilhadoras são movidas a gás, sendo capazes de transportar cargas até 2 

toneladas com uma capacidade de elevação de 5 metros. Já em relação aos camiões utilizados nos 

diversos transportes, 98% têm 25 toneladas de carga útil, correspondendo a uma carga de 30 paletes. 
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2.3.4 Produção 
 

Tal como foi já referido, a produção distribui-se pelas instalações do Luso e Cruzeiro. Contudo é de 

realçar que apesar de o Cruzeiro possuir o dobro das linhas produtivas do Luso, é nesta última 

instalação que se verifica actualmente cerca de 75% da produção total da SAL. Visto que o armazém 

do Luso serve apenas de buffer, é assim possível constatar o elevado número de transferências 

Luso-Cruzeiro necessárias diariamente, bem como o custo a si associado. No Anexo 4 apresentam-

se as linhas de produção responsáveis pelo fabrico de cada um dos formatos de SKUs existentes.  

Um outro aspecto importante relativo à produção, e que influencia directamente as actividades 

logísticas da SAL, prende-se com a sua baixa flexibilidade. Isto é, as linhas de produção não têm 

capacidade para responder, de uma forma expedita, a uma alteração repentina da procura, não 

podendo produzir mais ou parar a produção de forma rápida. Assim sendo, a logística deve ter em 

conta esta limitação e estar preparada para as oscilações na procura, enquanto se mantém um nível 

produtivo relativamente constante ao longo do ano. A actividade de produção necessita ainda de 

realizar manutenções regulares nas suas linhas produtivas, que são programadas anualmente, e que 

devem também ser consideradas pela logística, devido à sua inerente perturbação na produção.  

Após a produção de uma palete de produtos, esta é embalada e é-lhe colocado um código de barras 

com toda a informação relevante, que será bastante importante nas actividades logísticas 

subsequentes. É ainda de referir que actualmente existem dois furos activos no Luso e três no 

Cruzeiro (de um total de cinco existentes nesta unidade fabril), estando assim assegurada a 

extracção de água no futuro em ambos os locais. O limite produtivo das instalações da SAL, baseado 

na capacidade instalada, é de 500 milhões de litros/ano, sendo o valor aproximado da produção real 

cerca de 200 milhões de litros/ano (40% da capacidade instalada). 

2.3.5 Armazenagem 

A actividade de armazenagem assume uma elevada importância na gestão da cadeia logística da 

SAL, considerando tanto a armazenagem dos produtos acabados como dos materiais de embalagem 

necessários à produção. As responsabilidades principais desta actividade prendem-se com o bom 

acondicionamento de todos os produtos e materiais de embalagem existentes na fábrica e com a 

optimização do local de armazenagem de forma a minimizar as movimentações necessárias no 

armazém, alcançando uma melhor utilização do espaço disponível. 

2.3.5.1 Materiais de embalagem 

Os materiais de embalagem vão desde as garrafas de vidro utilizadas, até aos rótulos, filmes para 

embalar, paletes e outros materiais essenciais à produção. Como foi já referido na subsecção relativa 

às infra-estruturas, tanto no Luso como no Cruzeiro existe um armazém secundário para estes 

materiais. Contudo, deve referir-se que em ambas as fábricas as garrafas de plástico, apesar de 

também serem materiais de embalagem, não são armazenadas nestes armazéns. A Logoplaste, 

empresa fornecedora dos plásticos usados na SAL, transporta pré-formas que são posteriormente 

expandidas, de modo a adquirirem a forma final das garrafas de água, momentos antes de entrarem 

na linha de produção. A Logoplaste tem uma pequena unidade de expansão destas pré-formas junto 

às linhas de produção da SAL onde realiza a armazenagem destes materiais. Recorrendo a esta 
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tecnologia inovadora, a SAL reduz consideravelmente não só a necessidade de espaço de 

armazenagem como a quantidade de transportes necessários desde o fornecedor até à unidade fabril. 

2.3.5.2 Produtos acabados 
Actualmente os produtos acabados, ao saírem da linha de produção, são armazenados considerando 

dois critérios: o local de saída da linha de produção e o facto de serem ou não empilháveis. Procura-

se assim minimizar as distâncias a percorrer desde a linha de produção até ao local de armazenagem 

considerando sempre a característica da palete ser ou não empilhável. Caso seja empilhável procura-

se utilizar a capacidade de armazenamento em placa que existe nas tendas, caso não seja procura-

se que a palete fique armazenada num dos blocos de estanteria do armazém principal, no sentido de 

aproveitar toda a capacidade de armazenagem. No caso de se tratarem de produtos provenientes 

das transferências Luso-Cruzeiro, estes ao serem descarregados na zona de carga/descarga do 

Cruzeiro mantêm os mesmos critérios de armazenagem, só que neste caso procura-se minimizar a 

distância entre esta zona, e não a linha de produção, e o local de armazenagem. Contudo, existem 

ainda regras de armazenagem que devem ser consideradas e que variam dependendo do tipo de 

bloco de armazenagem em causa. 

Uma das regras da armazenagem em placa é que os produtos, mesmo sendo empilháveis, apenas 

se podem empilhar até duas paletes de altura, sendo que no 2º nível de altura tem de haver sempre 

menos uma linha de paletes do que as que existem na base. Só assim é possível garantir um bom 

acondicionamento dos produtos empilhados. A única excepção a esta regra, são as paletes com 

garrafas de vidro que, podendo ser empilhadas a duas paletes de altura, podem ter tantas linhas de 

paletes na base como no 2º nível de altura. Para além disso, cada bloco de produtos empilhados 

apenas deve conter um dado SKU, visto que só assim se consegue retirar uma palete sem ter que 

movimentar nenhuma das outras que se encontra no bloco. 

No que diz respeito ao armazenamento em estante uma das regras que deve ser considerada é que 

cada bloco apenas consegue armazenar paletes com uma dada altura máxima (ver Anexo 3). Para 

além disso, cada linha do bloco de racks apenas deve conter um SKU pois só assim se consegue 

retirar uma palete sem ter que movimentar nenhuma das outras que se encontra nessa linha. Ou seja, 

no caso de um bloco com ! linhas, ℎ níveis de altura e ! níveis de profundidade, apenas poderão 

estar armazenados um máximo de ! SKUs diferentes, existindo sempre um mínimo de !"ℎ paletes 

alocadas a um SKU, mesmo que não existam para armazenar tantas paletes deste SKU. 

Este processo de armazenagem releva-se complexo num armazém com as dimensões do armazém 

do Cruzeiro. As paletes de um SKU estão dispersas por várias localizações, isto porque os produtos 

vão sendo armazenados consoante os espaços que se encontram vagos no momento, sem 

considerar necessariamente o critério da minimização da distância entre a linha de produção e o local 

de armazenagem. A complexidade destas operações é agravada nos meses em que a procura é 

mais elevada, sendo que, em certos momentos, é necessário realizar transferências para armazéns 

avançados da Luís Simões. Contudo, é de referir que muitas destas paletes transferidas acabam por 

ter que retornar ao armazém do Cruzeiro, de modo a fazer face às encomendas existentes, 

verificando-se assim uma dupla movimentação que aumenta consideravelmente os custos logísticos 
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da SAL. O custo total destas duplas movimentações comporta 4 componentes: custo de entrada na 

Luís Simões, custo de saída na Luís Simões, custo de armazenagem e custo de transporte Cruzeiro-

Luís Simões (!2). 

2.3.6 Gestão de Armazéns 

As principais responsabilidades da gestão de armazéns prendem-se com o controlo dos produtos em 

armazém, de forma a que estes consigam fazer face às encomendas previstas. É também da sua 

responsabilidade coordenar a realização das transferências para os armazéns avançados, tal como 

descrito na subsecção anterior, considerando ainda a dimensão e a quantidade de manuseamento 

necessária para satisfazer essa encomenda, como será abordado na subsecção que se segue. A 

gestão de armazéns deve ainda garantir que uma palete de produto acabado apenas é retirada da 

linha de produção para ser armazenada caso se encontre em conformidade com os standards 

definidos, evitando a propagação do erro para as actividades subsequentes. A gestão de armazéns 

comporta assim três componentes: o fluxo de materiais, o fluxo de informação e o seu sistema 

associado e, por fim, as características específicas do armazém (layout, capacidade, estanteria, etc).  

Fluxo de materiais 

O fluxo diz respeito aos produtos acabados que, ao saírem da linha de produção, são armazenados e 

posteriormente expedidos e distribuídos aos diversos clientes. Devem ainda aqui também ser 

consideradas as transferências internas que se verificam constantemente desde a unidade fabril do 

Luso para a do Cruzeiro, devido ao facto de não existir espaço de armazenamento suficiente nesta 

instalação. O fluxo de materiais contempla ainda os materiais de embalagem que provêm dos 

fornecedores e da cadeia inversa para o armazém respectivo na SAL, sendo então colocados no 

início da linha de produção. 

Na globalidade o fluxo de materiais descreve um fluxo bastante complexo, que requer uma gestão 

que ajude a coordenar todas as actividades necessárias, interligando este fluxo com o fluxo de 

informação existente e considerando as características específicas dos armazéns. 

Fluxo de informação e o seu sistema associado 

O fluxo de informação é essencial na gestão dos armazéns, ao permitir coordenar as actividades de 

armazenagem com as encomendas, sabendo, a cada momento, as quantidades existentes em 

armazém de cada produto do portefólio e possíveis necessidades de materiais de embalagem. 

Na SAL está implementado o sistema SAP (do acrónimo inglês Systems Applications and Products) 

que agrega todos os fluxos de informação existentes, auxiliando o departamento logístico a coordenar 

todas as actividades de armazenagem. As encomendas são inseridas como remessas no sistema 

SAP através de EDI – Electronic Data Interchange, concentrando desta forma todas as encomendas 

no sistema SAP. De modo a ser possível controlar, a cada momento, quantidades existentes em 

armazém de cada produto do portefólio, os condutores de empilhadoras estão equipados com 

pistolas de leitura PDT – Portable Data Terminals, com as quais lêem os códigos de barras existentes 

em cada palete no momento em que a armazenam e no momento em que realizam a sua expedição. 

O código de barras de cada palete fornece toda a informação essencial que identifica os produtos 
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nela contidos. Os níveis de inventário dos materiais de embalagem são igualmente controlados pelo 

sistema SAP, informando a SAL caso exista a necessidade de adquirir este tipo de materiais. 

Apresenta-se de seguida um diagrama (ver figura 6) que sistematiza de forma simplificada os fluxos 

de materiais e de informação existentes na SAL e a sua interacção com o sistema SAP. 

 

 

 

 

 

 

Características específicas do armazém 

As características específicas de um armazém influenciam directamente a sua gestão, e no caso da 

SAL a dispersão de locais de armazenagem dificulta a gestão dos armazéns. Os armazéns da SAL 

foram já descritos na subsecção relativa às infra-estruturas, sendo que os armazéns de produto 

acabado funcionam entre as 8h e as 24h, em dois turnos de 8 horas cada. 

2.3.7 Expedição e Picking 
 

Após a produção e armazenagem dos produtos procede-se às actividades de expedição e picking 

que visam a execução das remessas SAP existentes. A expedição e picking das encomendas é 

realizada pelos condutores de  empilhadoras nos armazéns da SAL e consiste no transporte das 

paletes de produto desde a estanteria até aos camiões que procederão à sua distribuição, 

satisfazendo-se assim a encomenda do cliente. Note-se que não são realizadas rotas de picking no 

armazém da SAL, visto que as encomendas são compostas por paletes inteiras. Assim sendo, um 

condutor de empilhadora ao expedir uma encomenda necessita de ir buscar ao armazém uma palete 

de cada vez, não sendo possível transportar actualmente duas paletes em cada uma destas viagens.  

Actualmente não existe na SAL um local de preparação da mercadoria junto dos locais onde são 

carregados os camiões. Isso faz com que a expedição e picking das encomendas apenas possa ser 

realizada após a chegada dos camiões. Tal como foi referido na subsecção anterior, relativa à gestão 

de armazéns, no decorrer da actividade de expedição procede-se à leitura PDT dos códigos de 

barras das paletes expedidas de forma a controlar as quantidades existentes em armazém de cada 
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produto. Importa agora perceber, de forma detalhada, como se processa a operação de 

carregamento dos camiões. 

Todos os camiões que chegam à SAL, ou seja, à unidade fabril do Cruzeiro, têm uma hora marcada 

até à qual devem realizar o seu registo de chegada na portaria. Após a autorização de entrada os 

camiões dirigem-se à zona de carga/descarga, tendo apenas de realizar uma paragem no 

departamento logístico onde a sua remessa é confirmada. Os camiões são carregados lateralmente 

pelos condutores de empilhadoras. Após o camião carregado o condutor do camião pode sair da 

zona de carga em direcção à saída da unidade fabril, tendo apenas de voltar a passar pelo 

departamento logístico para assinar a remessa. No caso de o camião trazer vasilhame/produto, 

excepto nas transferências Luso-Cruzeiro, este é descarregado num local próprio para o efeito, 

seguindo posteriormente, em caso de carga, para a zona de carga. 

É ainda importante referir que algumas das encomendas requerem o manuseamento das paletes 

produzidas, ou seja, algumas paletes têm de ser compostas manualmente, passando estas a conter 

vários produtos diferentes. Esta necessidade advém do facto de alguns clientes não necessitarem de 

grandes quantidades de um dado produto, como é o caso de estabelecimentos de dimensões 

reduzidas como alguns supermercados ou estações de serviço. Dependendo da dimensão e da 

quantidade de manuseamento da encomenda, esta pode ser realizada nos armazéns da SAL ou as  

paletes inteiras podem ser expedidas para os centros logísticos da Luís Simões onde se realiza o seu 

manuseamento e a posterior distribuição. 

No caso de se tratar de uma encomenda de dimensões elevadas, e com relativamente pouco 

manuseamento, esta é preparada zona específica dos armazéns da SAL. Existem assim operadores 

totalmente dedicados a esta actividade nos armazéns da SAL, sendo esta operação realizada antes 

da chegada dos respectivos camiões. Contudo, do total de encomendas expedidas da SAL apenas 

2% requer manuseamento. 

Já no caso de a encomenda possuir dimensões mais reduzidas e com um grau elevado de 

manuseamento, esta realiza-se num dos centros logísticos da Luís Simões, que para além de possuir 

um vasto conhecimento específico na área, consegue realizar a consolidação de produtos da SAL 

com produtos de outras empresas, conseguindo alcançar níveis de eficiência muito superiores à SAL. 

As responsabilidades principais das actividades de expedição e picking resumem-se assim na 

correcta execução das remessas SAP existentes, da forma mais rápida possível, considerando 

sempre todas as regras de segurança existentes nos armazéns. 

2.3.8 Cadeia Logística   
 

AA Cadeia logística da SAL envolve a cadeia directa e a cadeia inversa. A primeira responsável pela 

distribuição dos produtos da SAL junto dos seus clientes e a segunda responsável pelo fluxo inverso 

de paletes usadas e garrafas de vidro vazias que serão reutilizadas na produção.  

No caso da cadeia directa, para além dos fornecedores e do armazém a contribuição da distribuição é 

fundamental. A SAL realiza o outsourcing da sua distribuição, recorrendo a três empresas 

denominadas third-party logistics (3PL) service providers: a Norbert Dentressangle (doravante ND), a 
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Luís Simões (doravante DLS) e a Manuel Leite e Silva (doravante Masil). Todo o transporte de 

mercadoria é realizado via terrestre por camiões que transportam em média cargas entre 28 e 30 

Europaletes. Dependendo dos produtos transportados, o limite de carga dos camiões pode ser 

alcançado por peso ou por volume. As encomendas de clientes nacionais são satisfeitas em 24 horas 

sendo que, no caso de clientes de exportação, este período é superior, dependendo da sua 

localização geográfica. 

A ND é responsável pela distribuição primária, ou seja, todos os veículos que abastecem nos 

armazéns da SAL pertencem à ND, qualquer que seja o destino dessa mercadoria, mesmo sendo 

este o centro logístico de outra transportadora. A ND é ainda responsável por abastecer vários 

distribuidores internacionais que, por sua vez, satisfarão clientes de exportação. 

Já a DLS, não só é responsável por uma parte do armazenamento e do manuseamento de paletes, 

como já foi referido, como é responsável pela distribuição secundária. Esta distribuição diz respeito 

ao transporte das mercadorias já existentes nos seus dois centros logísticos (Canelas e Carregado) e 

que são posteriormente enviadas para clientes da SAL a nível nacional. A partir do centro logístico de 

Canelas a DLS fornece clientes cuja localização geográfica seja mais a norte no país (acima de 

Leiria), ao passo que o centro logístico do Carregado fornece clientes mais a sul (abaixo de Leiria).  

No que diz respeito à Masil, esta é uma distribuidora estratégica para a SAL, visto que lhe permite 

fazer face à sazonalidade anual desta indústria. Devido ao grande aumento do número de 

consumidores na região do Algarve nos meses de verão, aliado à natural maior procura de água 

nestes meses do ano, é muito importante para a SAL ter a Masil como distribuidora, visto que esta lhe 

permite manter o seu elevado nível de serviço. Contudo a SAL também envia directamente os seus 

produtos para alguns clientes, através da ND, como são o caso dos centros de pré-venda, os 

distribuidores, os retalhistas e a distribuição moderna. Na figura 7 é apresentada a cadeia logística 

directa da SAL, discriminando que entidades são responsáveis pelos transportes entre as várias 

entidades. 

 

Tal como foi já anteriormente referido, para além do fluxo directo existe ainda um fluxo inverso de 

paletes usadas e garrafas de vidro vazias que serão reutilizadas na produção (ver figura 8). Estes 
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transportes são da responsabilidade da ND, com excepção do transporte efectuado desde os 

consumidores finais até aos centros de recolha, que parte da vontade do próprio consumidor.  

 

 

2.4 Custos logísticos da SAL 
A actividade logística de uma empresa como a SAL tem custos a si associados. Importa por isso 

mesmo perceber quais as parcelas que contribuem para estes custos, e analisar a possibilidade de 

diminuir ou mesmo eliminar os custos associados a algumas destas parcelas. 

Na figura 9 apresentam-se as várias parcelas que contribuem para os custos logísticos da SAL.  

 
Figura!9!–!Distribuição!dos!custos!logísticos!da!SAL.!

A partir da figura 9 é possível verificar que a maior parcela dos custos logísticos da SAL diz respeito 

aos salários dos trabalhadores afectos a este departamento (60% dos custos logísticos), 

nomeadamente os condutores de empilhadora, os operadores e os facturadores. Já o custo 

associado às paletes enviadas para buffer na DLS representa cerca de 16% dos custos logísticos da 

SAL. Cada uma das restantes parcelas representa menos de 10% do total dos custos logísticos da 

empresa. De entre estas destaca-se o custo associado às transferências realizadas para transportar 

produtos produzidos no Luso mas que devido à escassa capacidade de armazenagem desta 

instalação necessitam de ser enviados para o armazém do Cruzeiro (7% dos custos logísticos). 

Importa referir que esta análise foi efectuada tendo como base os custos logísticos da SAL no 

decorrer do ano de 2010. Note-se que os custos relativos à distribuição dos produtos da SAL não 

foram considerados nesta análise visto que, no presente documento, não se procurará realizar 
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qualquer alteração a esta actividade logística. Refira-se ainda que não se apresentam os valores 

absolutos dos custos no sentido de preservar a confidencialidade dos dados facultados pela empresa. 

2.5 Reestruturação das operações da SAL - Projecto One Site 

Tendo em mente a diminuição dos custos logísticos, a SAL tem vindo a aplicar medidas de melhoria 

nas suas operações. Algumas dessas medidas foram já implementadas, outras estão a ser 

implementadas no decorrer da execução deste trabalho e existem ainda outras que se encontram em 

fase de estudo. Contudo, a sua aplicação não deve afectar o nível de serviço já alcançado de 98%.  

No início do ano de 2009 uma das linhas de produção existentes na unidade fabril do Luso (antiga 3L) 

foi transferida para o Cruzeiro (actual 6C), o que permitiu diminuir não só as transferências Luso-

Cruzeiro como as tarefas duplicadas em ambas as fábricas. Esta medida, associada a uma maior 

exigência por parte do departamento logístico no sentido de aumentar a eficiência das operações em 

armazém, permitiu uma redução da força de trabalho ligada às actividades logísticas em cerca de 

26%. É ainda de referir que o facto da linha produtiva transferida partilhar actualmente a saída com a 

linha asséptica já existente contribuiu para estes resultados, visto que um mesmo empilhador 

consegue responder à produção de ambas as linhas, permitindo que se verificassem economias de 

escala. Estas medidas traduziram-se num decréscimo de 25,3% dos custos logísticos da SAL. 

Actualmente procura-se continuar a optimizar as operações em armazém, tentando-se implementar 

uma nova cultura organizacional, executando uma política de gestão denominada de coaching, 

responsabilizando de uma forma mais clara os membros das várias equipas em cada operação, 

tendo em conta os vectores de performance da qualidade e segurança.  

Em fase de estudo encontra-se o projecto One-Site que visa a alteração da estrutura da SAL, 

passando toda a produção, armazenagem e expedição para a unidade fabril do Cruzeiro, onde 

passariam a existir 9 linhas de produção (6 do Cruzeiro + 3 do Luso). Tanto os armazéns como a 

zona de carga teriam também de sofrer alterações, no sentido de aumentar as suas capacidades 

actuais. A equipa de trabalhadores afectos à logística teria também de ser repensada, visto que 

passariam a haver tarefas duplicadas, tal como ocorreu na transferência da antiga linha produtiva 3L. 

Contudo, estas seriam apenas as alterações físicas, visto que teriam de ocorrer também alterações a 

nível da gestão logística dos armazéns, ou seja, da forma como se processariam as operações em 

armazém. É importante notar que a unidade do Luso possui uma área bastante diminuta sem 

possibilidade de expansão, pelo que a unidade do Cruzeiro é a única que apresenta a possibilidade 

de comportar as actividades das duas unidades. 

Este projecto implica assim uma análise aprofundada, devendo ser tidos em conta todos os factores 

que podem vir a afectar os custos totais e, em particular, os custos logísticos. Assim sendo, esta 

reestruturação implicará a tomada de decisões nas seguintes áreas: 

• Dimensão do armazém; 

• Layout do armazém; 

• Tipo de estanteria; 

• Estratégia operacional de armazenamento (definição do local de armazenagem de cada SKU). 
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• Existência ou não de uma zona de preparação de carga; 

• Capacidade de carga (camiões/hora); 

• Tipo de carregamento (traseiro/lateral); 

• Localização das linhas de produção transferidas do Luso para o Cruzeiro; 

• Dimensão da equipa de trabalhadores; 
 

Apresentam-se de seguida as razões apontadas pela SAL para a execução desta reestruturação: 

• Extinção das transferências internas da fábrica do Luso para o Cruzeiro; 

• Eliminação da duplicação de tarefas executadas em ambas as fábricas, permitindo uma maior 

eficiência dos trabalhadores e a diminuição da sobredimensionada força de trabalho; 

• Diminuição do investimento em instalações, equipamentos e terreno com a extinção da unidade 

fabril do Luso, mantendo-se apenas os furos de água existentes no Luso; 

• Diminuição das transferências verificadas para os armazéns avançados, devido à maior 

capacidade de armazenagem que se verificaria no armazém de produtos acabados do Cruzeiro, 

tendo já em consideração as perspectivas de crescimento das necessidades de armazenagem. 

Todas as razões apontadas pela SAL conduzem a uma redução dos custos logísticos. O objectivo 

principal é conseguir uma redução total destes custos em cerca de 25%, face aos custos verificados 

actualmente, devendo o investimento a si associado apresentar um payback inferior a 2 anos e meio. 

O desenvolvimento do presente trabalho irá focar-se no estudo da viabilidade do projecto One-Site, 

na sua componente logística, dado a componente de produção envolver dados não disponíveis 

aquando deste trabalho para além do facto de per si a componente logística já ser suficientemente 

complexa para tratar em detalhe. Procura-se assim perceber quais as alterações que deverão ser 

efectuadas nas instalações da SAL e que impactos terão estas nos custos da empresa. Para isso 

deverão ser tidas em consideração as actuais restrições do sistema produtivo e logístico.  

2.6 Restrições do actual sistema produtivo e logístico da SAL 
 

Actualmente existem constrangimentos relativos ao sistema produtivo e logístico da SAL, os quais 

serão tomados como base de partida para o trabalho a desenvolver nesta dissertação. Estes são  

enunciados de seguida. 

Relativamente ao sistema produtivo, devem ser consideradas as restrições referidas na secção da 

Produção, em que se referiu o limite produtivo da SAL e a inflexibilidade inerente às linhas de 

produção de garrafas de água. Para além disso toda a procura dos clientes deve ser obrigatoriamente 

satisfeita na sua totalidade, mantendo-se o nível de serviço de 98%, sendo as encomendas satisfeitas 

num período máximo de 24 horas. Estas restrições têm impacto na componente logística da SAL, a 

qual será o foco do presente trabalho. No sistema logístico apresenta-se como constrangimento à 

localização dos armazéns o facto de o recurso fundamental, a água, ser proveniente do concelho da 

Mealhada, não fazendo sentido considerar outra localização possível para a produção e 

armazenamento das garrafas de água. 

Para além das restrições já referidas terão também de ser consideradas tanto as características 

específicas dos armazéns e das zonas de carga, descritas na secção das Infra-estruturas e 
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equipamentos de produção e logísticos, bem como as características específicas da armazenagem 

dos produtos da SAL, descritas na secção da Armazenagem, no ponto relativo aos Produtos 

acabados. 

2.7 Conclusões 
 

A actual cadeia logística da SAL apresenta um nível de serviço muito bom. Contudo, existem 

oportunidades de melhoria no sentido da redução dos custos totais, em particular os logísticos, 

aumentando assim a eficiência da empresa. 

É neste contexto que se pretende obter resultados com o desenvolvimento desta dissertação de 

mestrado, que auxiliem o processo de tomada de decisões na SAL, no que diz respeito à 

reestruturação da sua cadeia logística. Em particular, procura-se perceber se o projecto One Site é 

viável e se irá contribuir positivamente para atingir os objectivos de minimização dos custos. Em caso 

afirmativo, pretende-se perceber que alterações são necessárias efectuar na unidade fabril do 

Cruzeiro, em particular no armazém e na zona de carga. Note-se que apenas se analisará a 

componente logística do projecto devido à complexidade que por si só esta componente já representa.  

Assim sendo, será necessário identificar as reais necessidades de armazenamento da SAL, ou seja, 

qual a capacidade que será necessária, que estanteria é adequada para optimizar a capacidade de 

armazenagem fazendo face às características específicas dos produtos a armazenar e que 

capacidade de carga (camiões/hora) será requerida. Aliado a estas decisões será necessário definir o 

layout do novo armazém, considerando os equipamentos logísticos a serem utilizados e definindo a 

forma como os produtos serão alocados. Por fim dever-se-á redimensionar a equipa de trabalhadores. 

A partir dos aspectos descritos na secção acerca da armazenagem é possível concluir que, 

actualmente, não é feita uma política de gestão de armazéns rigorosa, no sentido de se alcançar uma 

disposição óptima para os vários produtos no armazém, pelo que existe um vasto campo de 

possibilidades de melhoria nesta área. A inexistência de uma zona de preparação de carga também 

parece ser uma possibilidade que deve ser ponderada no sentido de agilizar a operação de 

expedição. Esta análise deverá ser conjugada com um estudo dos tempos de carga e com a 

identificação de boas práticas que possam vir a aumentar a eficiência do processo. Um outro aspecto 

fulcral a ser tido em consideração prende-se com as transferências realizadas para a DLS que 

apenas têm como motivo a falta de capacidade do armazém do Cruzeiro, originando assim duplas 

movimentações e, consequentemente, custos logísticos acrescidos.  

Todos estes aspectos deverão ser analisados cuidadosamente no decorrer deste trabalho, no sentido 

de fundamentar todo o processo de decisão, que confluirá na conclusão da viabilidade do projecto 

One Site e na descrição pormenorizada da reestruturação de cada área logística da SAL. 

No sentido de enquadrar o problema em estudo e aprofundar possibilidades de melhoria apresenta-

se, no capítulo seguinte, uma revisão de literatura do que tem sido estudado academicamente ao 

nível do projecto de armazém e do planeamento e controlo das suas operações. 
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3. Estado da arte 
A ideia de que as empresas já não competem como entidades isoladas, mas sim como cadeias de 

abastecimento, apresenta-se como uma característica-chave nos negócios de hoje (Christopher, 

1992), sendo o sucesso ou insucesso destas cadeias determinado, em última instância, no mercado 

final pelos seus consumidores (Christopher e Towill, 2001). De forma a melhorar a performance das 

cadeias de abastecimento, as empresas criam iniciativas no sentido de adequar a oferta à procura, 

tentando reduzir os custos enquanto aumentam a satisfação dos clientes (Mason-Jones et al., 2000).  

Sem a consideração das actividades que compõem a cadeia de abastecimento as empresas não 

podem ser competitivas (Papageorgiou, 2009), o que bem demonstra a relevância que deve ser dada 

à gestão da cadeias de abastecimento no seio das empresas. 

Deste modo, a competitividade dos mercados requer uma melhoria contínua das operações e do 

planeamento das redes de produção-distribuição, que, por sua vez, requerem elevadas performances 

por parte dos armazéns (Gu et al., 2007). A actividade de armazenagem representa assim uma 

componente-chave nas cadeias de abastecimento modernas, desempenhando um papel fundamental 

no sucesso, ou insucesso, dos negócios dos dias de hoje (Frazelle, 2002).  No processo de 

optimização das cadeias de abastecimento, os armazéns e centros de distribuição são reconhecidos 

como áreas onde é possível alcançar melhorias de performance significativas que se reflectem 

automaticamente em toda a cadeia (Won e Olafsson, 2005). 

Neste contexto faz-se uma revisão bibliográfica segundo os seguintes pontos principais. Na secção 

3.1 é abordada a temática da cadeia de abastecimento. Já na secção 3.2 foca-se a análise 

especificamente nos armazéns, considerando o seu projecto e o planeamento e controlo das 

operações, terminando com a avaliação da performance da sua gestão Termina-se o capítulo com as 

conclusões referentes aos tópicos abordados. 

3.1 Cadeias de abastecimento 
 
O conceito de cadeia de abastecimento, conforme definido pelo Conselho de Profissionais de Gestão 

de Cadeias de Abastecimento (CSCMP, do acrónimo inglês Council of Supply Chain Management 

Professionals), é “a ligação de várias empresas em conjunto, começando com matérias-primas sem 

qualquer processamento e acabando com os consumidores finais a utilizarem os produtos acabados”.  
 

Esta definição é relativa à chamada cadeia de abastecimento tradicional, podendo esta ser definida, 

num sentido mais amplo, como um sistema integrado que sincroniza uma série de processos 

negociais inter-relacionados de modo a: 1) realizar a aquisição de matéria-prima e componentes; 2) 

transformar essas matérias-primas e componentes em produtos acabados; 3) introduzir valor 

acrescentado nesses produtos; 4) distribuir e promover esses produtos a retalhistas e consumidores; 

5) facilitar a troca de informação entre as várias entidades que compõem a cadeia de abastecimento 

(Min e Zhou, 2002). 

Assim sendo, uma cadeia de abastecimento tradicional interliga as entidades que dela fazem parte 

(fornecedores, produtores, armazéns, distribuidores, operadores logísticos (third logistic service 
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providers), retalhistas e consumidores) e é composta por dois processos básicos integrados: 1) o 

processo de planeamento da produção e controlo de inventário e 2) o processo logístico e de 

distribuição. O primeiro diz respeito à gestão de todo o processo de produção, das políticas de 

armazenamento do inventário e as suas interfaces, ao passo que o segundo determina o modo como 

os produtos são transportados até aos retalhistas e/ou consumidores finais, quer sejam transportados 

directamente quer recorram a um centro de distribuição (Beamon, 1998). O objectivo principal deste 

sistema integrado é o melhoramento da eficiência operacional, da rentabilidade e da posição 

competitiva da empresa e dos seus parceiros da cadeia de abastecimento (Min e Zhou, 2002). 

A cadeia de abastecimento tradicional é caracterizada por um fluxo directo de material para os 

clientes e por um fluxo inverso de informação (Beamon, 1998; Min e Zhou, 2002), como é possível 

constatar na figura 10. 

 

 

 

As cadeias de abastecimento tradicionais têm vindo a ser vastamente discutidas, sendo possível 

encontrar modelos nas revisões de Beamon (1998), Min e Zhou (2002) e Shah (2005). 

3.2 Armazéns 
Tendo em conta o âmbito da presente tese, a actividade de armazenagem deverá ser analisada com 

algum detalhe. Dentro da cadeia de abastecimento, os armazéns são utilizados para intermediar o 

fluxo de produtos, servindo de tampão, de modo a acomodar a variabilidade causada por factores 

como a sazonalidade na produção e transporte ou os processos de valor acrescentado como o kitting 

e a rotulagem (Gu et al., 2007). Já os centros de distribuição, sendo armazéns com funções 

específicas, acumulam e consolidam produtos de vários fornecedores, conciliando entregas a clientes 

comuns (Frazelle, 2002). 

Embora a armazenagem esteja conotada negativamente, devido à constituição de inventário que 

provoca elevados custos e tempos de retenção que não representam um acréscimo de valor, a maior 

parte das empresas é levada a realizar esta actividade (ten Hompel e Schmidt, 2007). 

Suportando a ideia já vinculada na introdução deste capítulo, de que os armazéns representam uma 

componente-chave nas cadeias de abastecimento modernas, Hompel e Schmidt (2007) apresentam 

algumas das principais razões que levam à implementação de armazéns e sistemas de distribuição 

ao longo das cadeias de abastecimento:  

• Optimizar a performance logística – assegurando a prontidão de resposta às necessidades dos 
clientes e da produção; 

• Assegurar a produtividade – garantindo o abastecimento de materiais aos processos produtivos; 

Retalhistas! Consumidores!
Finais!

Fabricantes!Fornecedores! Distribuidores!

Third'Logistic'
Service'Providers'

!

Figura!10!)!O!processo!da!cadeia!de!abastecimento!tradicional!(adaptado!de!Min!e!Zhou,!2002). 
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• Oferecer serviços adicionais – devido aos requisitos dos consumidores que não só pretendem 
uma entrega rápida como procuram uma variada gama de produtos; 

• Reduzir os custos de transporte –optimizando a capacidade utilizada (cargas completas); 

• Equilibrar as quantidades requeridas e expedidas – procurando ter em conta a procura que 
deve ser satisfeita, e que orienta a produção (sistema pull), e o tamanho dos lotes produzidos; 

• Fazer uso da posição de mercado – considerando o armazenamento induzido pelos descontos 
de quantidade que levam a um problema clássico de custos; 

• Utilizar o armazenamento como uma etapa do processo – fazendo parte do processo produtivo 
através do acréscimo de valor que representa para o produto ou processo. 

Para atingir estes objectivos nos armazéns as suas operações têm de ser efectuadas de forma 

optimizada. Para isso é necessário alocar recursos ao longo das várias operações de armazém, tais 

como espaço, mão-de-obra e equipamento. Cada operação tem de ser implementada, operada e 

coordenada, respeitando os requisitos do sistema em termos de capacidade, fluxo e serviço ao 

mínimo custo de recursos (Gu et al., 2007). 

No caso de se realizar uma armazenagem centralizada são obtidas eficiências operacionais tais 

como: 1) maior controlo dos níveis de stock e a sua qualidade; 2) melhor localização do stock dentro 

das instalações; 3) maiores descontos de quantidade; 4) maior rácio entre o espaço de venda e stock 

nas lojas e 5) melhores dados estatísticos (Sparks, 1986).  Todavia, nem sempre esta opção é a mais 

adequada, devendo-se ter em conta os custos de “inbound” e de “outbound” associados à distribuição 

de produtos. 

Gu et al. (2007) propõe uma estrutura para a análise de problemas ligados a armazéns considerando 

três categorias: projecto do armazém, operações de armazém e avaliação da performance (figura 11). 
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Nesta secção serão analisadas estas três categorias, sendo que as decisões de projecto do armazém 

assentam maioritariamente nos níveis estratégico e táctico (decisões pouco frequentes e com 

influência de longa duração temporal), ao passo que as decisões relativas às operações de armazém 

assentam no nível operacional (decisões muito frequentes e com uma influência de curta duração 

temporal) (Gu et al., 2007). Já a avaliação de performance analisa a qualidade do projecto e/ou da 

política operacional, sugerindo formas de a melhorar (Gu et al. 2010). Referir ainda que, apesar de 

não estarem presentes nesta estrutura, as decisões relativas à força de trabalho requerida devem 

também ser tidas em conta, sendo que a redução de custos ao nível táctico é muitas vezes alcançada 

através da redução da força de trabalho (Rouwenhorst et al., 2000). 

3.2.1 Projecto de Armazéns 

Como se pode constatar a partir do esquema da figura 9, o projecto (“design”) de armazéns 

compreende cinco áreas de decisão principais, que estão fortemente inter-relacionadas, e que serão 

analisadas de seguida nesta subsecção: 1) estrutura geral do armazém; 2) dimensionamento do 

armazém e das suas secções em termos de capacidade e área; 3) layout detalhado de cada secção; 

4) selecção de equipamento e 5) selecção das estratégias operacionais. As medidas de performance 

operacional devem também ser tidas em conta na fase de decisão do projecto, visto que a eficiência 

operacional é fortemente afectada por estas decisões (Gu et al. 2010). 

3.2.1.1 Estrutura geral do armazém 

A estrutura geral do armazém determina o padrão do fluxo de material no interior de um armazém, a 

especificação das secções funcionais e as relações de fluxo entre secções. No que diz respeito à 

especificação das secções, procura-se perceber qual o número de secções de armazenagem 

necessárias, que tecnologias utilizar e a forma como as encomendas serão efectuadas (ver Park e 

Webster, 1989; Gray et al., 1992; Yoon e Sharp, 1996).  

Os objectivos da estrutura geral de um armazém na sua fase de projecto prendem-se com o 

cumprimento dos requisitos de armazenagem e de fluxo, enquanto se minimizam os custos de 

investimento e os futuros custos operacionais (Gu et al. 2010). 

3.2.1.2 Dimensionamento 

O dimensionamento de um armazém e das suas secções considera dois aspectos, a capacidade 

requerida e a área necessária para responder a essa capacidade (Gu et al., 2010). 

Relativamente às decisões sobre a capacidade, e considerando que o armazém pode controlar a 

política de inventário, devem considerar-se implicações importantes em custos como: construção, 

manutenção e reposição de inventário e manuseamento de material. Levy (1974), Cormier e Gunn 

(1996) e Goh et al. (2001) desenvolveram modelos que visam a problemática do dimensionamento da 

capacidade dos armazéns, tendo os últimos dois considerado casos multi-produto. Os efeitos das 

políticas de controlo de inventário na capacidade total de armazenagem necessária são também tidos 

em conta na literatura (Rosenblatt e Roll, 1988). Contudo, carece investigação que considere a 

sazonalidade, as políticas de armazenamento e as características das encomendas, como factores 

que influenciam a eficiência de armazenagem e, portanto, a capacidade requerida (Gu et al., 2010). 
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No que diz respeito às decisões sobre a área de um armazém, devem ser tidos em conta custos de 

construção e custos operacionais, tendo esta problemática sido primeiramente modelada por Francis 

(1967). Caso existam várias secções num armazém, estes irão competir por espaço, havendo deste 

modo tradeoffs a considerar na determinação do tamanho total do armazém e das suas secções, 

como é analisado por Pliskin e Dori (1982), Azadivar (1989) e Heragu et al. (2005). 

Importa ainda ter em conta a disponibilidade de previsões de procura, durante o horizonte temporal 

considerado para o projecto, de modo a determinar a capacidade e a área requeridas. Caso esta 

procura apresente padrões sazonais, torna-se fundamental considerar um horizonte temporal 

suficientemente alargado, no decorrer do cálculo da minimização dos custos do projecto, de modo a 

manter a coerência com o expectável (Kallina e Lynn, 1976). 

Refira-se em particular que o dimensionamento do cais, ou seja, o número de lugares que existirão 

no cais, é determinado por vários factores. Segundo o método de cálculo manual, estes factores 

incluem: 1) calcular o número de cargas diárias durante uma semana (pico e média) considerando 

também o seu crescimento, 2) determinar a altura do dia e frequência da chegada de camiões, 3) 

calcular a percentagem de entregas de cada um dos tipos de cargas recebidas, 4) determinar o 

tempo requerido para carregar ou descarregar um camião, 5) calcular o número de equipamentos de 

manuseamento do material usados na zona do cais, 6) considerar o tempo de pausa dos 

trabalhadores, tempo de manobra do camião e tempo de assinatura dos documentos, e 7) determinar 

um factor de segurança razoável tal como 20% ou 25% (Mulcahy, 1994) 

3.2.1.3 Layout 
Os problemas relacionados com o layout detalhado de cada secção do armazém podem ser divididos 

segundo três classes: 1) padrão de empilhamento de paletes; 2) layout da secção de armazenagem e 

3) configuração do sistema de reaquisição e armazenamento automatizado (AS/RS, do acrónimo 

inglês Automated Storage and Retrieval System). Estes problemas afectam a performance do 

armazém no que diz respeito aos custos de construção e manutenção, aos custos de manuseamento 

de material, à capacidade de armazenamento, à utilização de espaço e à utilização de equipamento 

(Gu et al. 2010). 

A primeira classe de problemas, acerca do padrão de empilhamento de paletes, lida maioritariamente 

com questões relacionadas com a selecção da profundidade das linhas de armazenagem, de modo a 

equilibrar os tradeoffs entre utilização de espaço e facilidade de execução das operações de 

armazenamento, considerando os limites de empilhamento dos SKUs, os tamanhos dos lotes e os 

padrões de reaquisição dos produtos. Esta classe de problemas considera ainda a determinação da 

largura e orientação dos corredores bem como a altura de armazenagem (ver Moder e Thornton, 

1965; Berry, 1968; Marsh, 1979, 1983; Goetschalckx e Ratliff, 1991; Larson et al., 1997). 

A segunda classe de problemas, relativa ao layout da secção de armazenagem, considera a 

determinação da estrutura dos corredores de modo a minimizar os custos de construção e de 

manuseamento de material, incluindo as decisões relativas ao número, orientação, comprimento e 

largura dos corredores, bem como a localização das portas (ver Roberts e Reed, 1972; Bassan et al., 

1980; Roll e Rosenblatt, 1983; Pandit e Palekar, 1993; Roodbergen e Vis, 2006). 
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Quanto à última classe de problemas, acerca da configuração AS/RS, ou seja, no caso de se recorrer 

a um sistema automatizado, lida com a determinação do número de corredores e guindastes e da 

dimensão das prateleiras de armazenamento, de modo a minimizar os custos de construção, 

manutenção e operacionais, e/ou maximizar a utilização de equipamento (ver Karasawa et al., 1980; 

Ashayeri et al., 1985; Rosenblatt et al., 1993; Zollinger, 1996). 
 

Destaca-se aqui em particular a problemática da localização do cais de carga de um armazém. Esta 

decisão afecta directamente o fluxo de produtos e a produtividade dos trabalhadores. O principal 

objectivo da localização do cais de carga é reduzir as distâncias percorridas em armazém pelas 

empilhadoras entre o cais e os vários locais de armazenagem. Assim sendo, a melhor localização do 

cais é determinada pelas características específicas do armazém e dos seus blocos de armazenagem 

(Mulcahy, 1994). 

Existem três conceitos base de cais: 1) combinação do cais de recepção e expedição, 2) cais de 

recepção e expedição separados e 3) cais de recepção e expedição espalhados pela instalação 

(Mulcahy, 1994). Contudo, no caso em estudo neste documento, o cais apenas servirá para expedir 

as encomendas da empresa, visto que as escassas matérias-primas recebidas são descarregadas 

num local próprio. 

3.2.1.4 Selecção de Equipamento 
O processo de selecção do equipamento a utilizar num armazém pretende determinar o nível de 

automação e o tipo de armazenagem e de sistemas de manuseamento de material que devem ser 

implementados. Determinar o melhor nível de automação apresenta-se como uma tarefa pouco óbvia 

e que é muitas vezes realizada tendo como base a experiência pessoal dos projectistas e dos 

gestores (Gu et al. 2010), sendo escassa a literatura existente sobre este tema (ver Cox, 1986; 

Matson e White, 1981). 

Nesta etapa, devem também seleccionar-se os equipamentos de manuseamento específicos para a 

zona do cais, que dependerão directamente das características desse mesmo cais (Mulcahy, 1994). 

3.2.1.5 Estratégias operacionais 
As estratégias operacionais adoptadas num armazém têm efeitos importantes em todo o sistema, não 

sendo comum sofrerem alterações frequentes, encontrando-se divididas em estratégias de 

armazenamento e estratégias de picking de encomendas (Gu et al. 2010). 

Existem quatro estratégias de armazenamento básicas: aleatório, dedicado, baseado em classes e 

baseado no tempo de permanência (Gu et al. 2007). A escolha entre uma destas estratégias procura 

essencialmente a redução do tempo das movimentações no interior do armazém e/ou do custo 

dessas movimentações. 

Relativamente às estratégias de picking de encomendas existem três que são geralmente utilizadas: 

picking por onda, picking por lote e picking por zona (sequencial ou paralelo). A escolha entre uma 

destas estratégias assenta nas encomendas recebidas diariamente e que podem apresentar 

semelhanças entre elas, quer seja pelos produtos que as constituem, quer seja pelo transportador ou 
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pela data e hora de expedição, devendo estas semelhanças ser tidas em conta no sentido de 

aumentar a eficiência do processo (Gu et al. 2010). 

3.2.2 Planeamento e controlo de operações 
Recordando a estrutura apresentada na figura 9, o planeamento e controlo das operações de um 

armazém compreende quatro funções básicas: 1) recepção; 2) armazenamento; 3) picking de 

encomendas e 4) expedição (Gu et al., 2007). Estas funções agregam os processos de tomada de 

decisão ao nível operacional e dependem directamente das restrições impostas pelos níveis 

superiores (estratégico e táctico). Visto que as interfaces entre os diferentes processos são 

tipicamente consideradas nos problemas relativos ao projecto de armazéns, as políticas de nível 

operacional apresentam uma menor interacção, podendo assim ser analisadas independentemente 

(Rouwenhorst et al., 2000). As quatro funções básicas já referidas serão assim analisadas de seguida 

nesta subsecção, bem como o papel das tecnologias de informação nas operações de um armazém. 

3.2.2.1 Recepção e Expedição 

As operações de recepção e expedição representam a interface do armazém para com o fluxo de 

material, sendo o produto recebido e armazenado, e posteriormente seleccionado e expedido. Ambas 

as operações necessitam de informação acerca do layout do cais do armazém e dos recursos de 

manuseamento de material disponíveis.  

Em particular na recepção é necessário ter conhecimento do tempo de chegada e do conteúdo dos 

fluxos de material que chegam ao armazém. Já a operação de expedição requer informação relativa à 

procura dos consumidores, como as encomendas existentes e o tempo esperado de expedição.  

Considerando toda esta informação, as operações de recepção/expedição têm à sua 

responsabilidade as seguintes decisões: a atribuição dos transportadores aos cais determinando 

assim os fluxos de materiais internos, o escalonamento do serviço dos transportadores em cada cais 

e a alocação e o envio dos recursos de manuseamento de material (mão-de-obra e equipamentos de 

manuseamento de material). Contudo, deve-se ter em conta que a informação referida acima nem 

sempre está disponível, existindo mesmo casos em que não existe qualquer informação para além do 

layout do armazém (Gu et al. 2007). A literatura relativa a estas temáticas é escassa, sendo a maioria 

dos modelos desenvolvidos ligados à execução destas operações em armazéns de cross-docking. 

3.2.2.2 Armazenamento 
 

O armazenamento é uma função fundamental num armazém, sendo responsável pela organização 

dos produtos com vista a uma boa utilização do espaço disponível e a um manuseamento eficiente 

dos produtos. Desta forma, as decisões fundamentais que modelam a função de armazenamento 

são:  a definição da quantidade de inventário a manter para cada SKU, a decisão da frequência e do 

momento a realizar a reposição de inventário de um SKU e a escolha dos locais onde cada SKU deve 

ser armazenado, distribuído e movimentado nas várias áreas de armazenagem (Gu et al., 2007). 

As primeiras duas decisões pertencem à área de controlo de inventário tradicional, estando a primeira 

relacionada com o dimensionamento dos lotes (Delporte e Thomas, 1977) enquanto a segunda lida 

com o escalonamento das reposições de inventário, consistindo na divisão temporal da chegada das 
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reposições de modo a minimizar o pico de utilização dos recursos (Gallego et al. 1992). No que diz 

respeito à última decisão, esta está relacionada com as estratégias de armazenamento que, sendo a 

sua escolha uma decisão estratégica, a sua implementação é um problema operacional. O problema 

de atribuição de um local de armazenagem é conhecido como SLAP (do acrónimo inglês Storage 

Location Assignment Problem), no qual se devem considerar dois critérios: a eficiência do 

armazenamento, que se traduz na capacidade do armazém, e a eficiência do acesso, que 

corresponde aos recursos utilizados no armazenamento e no picking das encomendas. Existem então 

quatro estratégias de armazenamento básicas: aleatório, dedicado, baseado em classes e baseado 

no tempo de permanência (Gu et al. 2007). 

As três primeiras estratégias de armazenamento têm por base a divisão dos produtos por classes, ou 

seja, em grupos de produtos com características semelhantes, sendo os três critérios mais comuns 

de atribuição de locais de armazenamento: a popularidade (número de armazenamentos/expedições 

num dado período de tempo), o inventário máximo (espaço de armazenamento máximo alocado a 

uma classe de produtos) e o índice Cube-Per-Order (COI) definido como o rácio de máximo espaço 

de armazenamento alocado pelo número de armazenamentos/expedições por unidade de tempo 

(Frazelle, 2002). No caso do armazenamento aleatório apenas é criado uma classe, ao passo que no 

armazenamento dedicado se criam tantas classes como o número total de produtos. Ou seja, se se 

utilizar o armazenamento aleatório em vez do dedicado, o armazém poderá vir a ser menor mas será 

necessário um maior esforço para controlar com precisão o inventário. Todas as restantes possíveis 

divisões por classes corresponderão ao armazenamento baseado em classes (Gu et al. 2007). 

As estratégias já descritas são as mais populares, fazendo-se aqui ainda referência ao 

armazenamento baseado no tempo de permanência , desenvolvido por Goetschalckx e Ratliff (1990), 

que determina que os itens dos produtos com menor tempo de permanência (valor calculado 

considerando o tamanho do lote e a taxa de procura da SKU) são atribuídos aos locais mais próximos.  

3.2.2.3 Picking de encomendas 

O picking de encomendas apresenta-se como uma função essencial num armazém que pretende 

obter um elevado nível de serviço enquanto minimiza os custos de inventário e de armazém (Strack e 

Pochet, 2010), sendo responsável por cerca de 60% dos custos totais e por 50% da mão-de-obra de 

um armazém (ver van den Berg e Zijm, 1999; Broulias et al. 2005). As estratégias de picking de 

encomendas assumem assim uma elevada importância, existindo três estratégias geralmente 

utilizadas: picking por onda, picking por lote e picking por zona. 

O picking por onda consiste no fraccionamento das encomendas a serem executadas num dia ou 

turno (ondas), sendo esperado que o seu picking seja realizado num espaço de tempo. No caso do 

picking por lote, as encomendas são agregadas segundo diversos critérios de modo a serem 

recolhidas conjuntamente. Já no picking por zona, cada operador está alocado a uma zona sendo 

apenas responsável pelo picking nessa parte do armazém (Ruben e Jacobs, 1999). No caso de se 

tratar de um picking por zona sequencial os contentores percorrem as zonas ao mesmo tempo que os 

operadores de cada zona recolhem os produtos associados a esse contentor, enquanto no picking 
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por zona em paralelo os produtos são recolhidos em cada zona simultaneamente, sendo 

posteriormente enviados para um sistema que os combina segundo as encomendas (Gu et al., 2010). 

A organização e planeamento do processo de picking de encomendas requer que, para além de se 

decidir se picking das encomendas será efectuado por ondas ou por lotes e se o armazém estará ou 

não dividido por zonas, se defina se o produto será transportado até ao operador (part-to-picker) ou 

se é o operador que se desloca ao local de armazenagem (picker-to-part) (Gu et al., 2010). A maior 

vantagem do sistema picker-to-part prende-se com o facto da destreza humana permitir visitar vários 

locais em cada deslocação pelo armazém (Ruben e Jacobs, 1999). 

3.2.2.4 Tecnologias de informação 

A informação serve de ligação entre as várias fases de uma cadeia de abastecimento, permitindo a 

coordenação das acções e aumentando a visibilidade do inventário (Chopra e Meindl, 2001). Exemplo 

disso mesmo são os sistemas de planeamento dos recursos de uma empresa, vulgarmente 

conhecidos por sistemas ERP (do acrónimo inglês Enterprise Resource Planning) como é o caso do 

SAP. Estes sistemas permitem não só realizar a gestão do armazém e do seu inventário como 

também planear o transporte, a produção e a chegada de encomendas. Existem ainda sistemas 

especializados que suportam estas funções em operações complexas, como são o caso dos sistemas 

de gestão de armazém e os sistemas de gestão de inventário (sistemas WMS - do acrónimo inglês 

Warehouse Management System). Todos estes sistemas se encontram integrados através do 

intercâmbio de dados electrónicos - EDI (van den Berg e Zijm, 1999). 

3.2.3 Avaliação de performance 

A avaliação de performance é importante tanto no projecto como na operação de um armazém. 

Rouwenhorst et al. (2000) afirma mesmo que, para avaliar o projecto de um armazém, são 

necessários critérios de performance claramente definidos, podendo estes critérios ser vistos como 

objectivos ou como restrições do projecto. Caso se formule um critério como uma restrição, é imposto 

que um dado valor pré-definido do critério seja cumprido, como é o exemplo da altura máxima de um 

sistema de armazenamento de modo a que este possa ser implementado num edifício específico. 

Analisando aspectos como o custo, o fluxo de produtos, a utilização de espaço e o serviço é possível 

avaliar um dado projecto ou uma política operacional, comparando com os requisitos necessários, e 

encontrando possíveis oportunidades de melhoria. De entre os métodos de avaliação existentes 

destacam-se os modelos de simulação, os modelos analíticos e o benchmarking (Gu et al., 2010). 

Os modelos de simulação, são o método de avaliação de performance mais utilizado tanto nas 

empresas como na literatura, sendo os seus resultados bastante dependentes dos detalhes de 

implementação e menos passíveis de serem generalizados. No que diz respeito aos modelos 

analíticos, estes encontram-se divididos em duas categorias principais: modelos baseados em 

corredores que se focam num único sistema de armazenamento e consideram os tempos de viagem 

ou de serviço; e os modelos integrados que consideram sistemas de armazenamento múltiplo ou 

critérios para além dos tempos de viagem/serviço, como a capacidade de armazenagem, o custo de 
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construção e o custo operacional. Já o benchmarking é o processo de avaliação sistemático de um 

armazém, identificando ineficiências e propondo melhorias (Gu et al., 2010). 

Na bibliografia é possível encontrar diversos indicadores de performance relativos às actividades 

logísticas realizadas num armazém. Frazelle (2002) identifica quatro áreas para medir a performance 

logística: financeira, produtividade, qualidade e ciclos de tempo. Contudo, não foi possível identificar 

indicadores de performance que se mostrassem adequados para a avaliação específica do novo 

armazém da SAL. 

3.2.4 Reestruturação de Armazéns 
Sendo que o trabalho a desenvolver envolve a reestruturação  de um armazém já existente, realizou-

se uma pesquisa sobre artigos científicos que abordassem esta temática e os seus desafios 

específicos. Contudo, não foram encontrados artigos que fizessem referência a esta problemática do 

projecto de armazéns, tendo sido apenas identificados artigos que analisam a reestruturação de 

redes de armazéns (ver Melachrinoudis et al., 2005; Melachrinoudis e Min, 2007), mas não a forma 

como deve ser reestruturado especificamente um determinado armazém. 

3.3 Conclusões  
Esta revisão de literatura permitiu fornecer um contexto teórico ao caso em estudo, abordando 

aspectos que devem ser considerados na gestão e optimização de uma cadeia de abastecimento, 

com especial atenção à componente dos armazéns. Foi possível perceber que os armazéns são uma 

componente chave das cadeias de abastecimento actuais e representam uma área onde são 

possíveis alcançar melhorias de performance consideráveis que se repercutirão por toda a cadeia. 

Abordaram-se especificamente as temáticas do projecto de armazém e do planeamento e controlo 

das suas operações. Deste modo, foi possível estruturar os vários aspectos que devem ser 

considerados no projecto e planeamento de operações de um armazém, o que vai de encontro ao 

âmbito desta dissertação, que procura essencialmente projectar o novo armazém da empresa SAL. 

Tendo em consideração o estudo de viabilidade do projecto One-Site que esta dissertação se propõe 

efectuar, decidiu-se utilizar como estrutura base de análise a estrutura proposta por Gu et al. (2007), 

onde se identificam três áreas principais: o projecto do armazém, o planeamento e controlo das 

operações e a avaliação da performance. Importa realçar que estas três áreas estão intimamente 

relacionadas, devendo por isso mesmo ser analisadas em conjunto, sendo que a tomada de decisão 

relativa a uma determinada componente influencia directamente as restantes decisões. 

Assim sendo, na análise que agora se segue procurar-se-á interligar o processo de decisão relativo 

ao projecto do armazém com o planeamento e controlo das operações. Conforme se analisa o 

projecto do novo armazém são verificadas as suas implicações ao nível operacional, levando à 

tomada de decisões relativas ao planeamento e controlo das operações. A análise do caso de estudo 

terminará então com a avaliação da performance do novo armazém, o que permitirá quantificar as 

possíveis melhorias alcançadas com o novo armazém. 

É ainda de referir que o caso de estudo envolve a reestruturação de um armazém já existente. 

Contudo não foi possível identificar artigos que abordassem esta problemática e os desafios 

específicos a si associados.  
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4. Projecto One-Site  
 

O presente capítulo visa analisar todos os aspectos relativos ao projecto do novo armazém da SAL, a 

situar na instalação do Cruzeiro (projecto One-Site). Na primeira secção são apresentados os dados 

que tiveram na base de toda a análise, sendo ainda descritos os pressupostos assumidos. Na secção 

4.2 caracteriza-se a estrutura geral do armazém, sendo o seu dimensionamento realizado no decorrer 

da secção 4.3. Na secção 4.4 são determinadas as características que o novo cais de carga deve 

apresentar. Já na secção 4.5 realiza-se a selecção de equipamento relativo às actividades logísticas. 

Tendo em consideração toda a análise já apresentada, na secção 4.6 é descrito o layout do novo 

armazém. Na secção 4.7 são determinadas as estratégias operacionais de picking de encomendas e 

de armazenamento, sendo esta última suportada por um modelo matemático de optimização que se 

encontra descrito e aplicado nesta mesma secção. Na secção 4.8 é realizado o dimensionamento da 

equipa de trabalhadores da nova instalação. Já na nona e última secção são apresentadas as 

conclusões finais do capítulo. 

4.1 Dados utilizados e pressupostos assumidos 
 

No decorrer da análise apresentada no presente documento foram utilizados dados facultados pela 

SAL relativos às suas vendas, níveis de ocupação dos seus armazéns, tempos de carga dos seus 

camiões, número de funcionários afectos à logística, custos anuais associados à logística, entre 

outros que se revelaram essenciais para a execução desta dissertação. Todos estes dados foram 

baseados nos valores obtidos no ano de 2010, visto serem os dados disponíveis mais recentes. 

Optou-se por seleccionar os dados num horizonte temporal igual a um ano de modo a ser possível 

verificar as variações dos seus valores ao longo do ano. A importância de ter em consideração estas 

variações é secundada pela sazonalidade que se verifica neste mercado, como já se pôde constatar 

anteriormente neste trabalho. 

Foram também utilizados dados que decorreram de medições efectuadas pelo próprio autor desta 

dissertação durante as várias visitas realizadas às instalações da SAL, como são exemplo a tabela 

das distâncias entre as linhas de produção e os blocos de armazenagem ou a caracterização dos 

blocos de armazenagem actualmente existentes na instalação do Cruzeiro. 

Já no que diz respeito aos pressupostos assumidos, um dos primeiros a enunciar prende-se com o 

horizonte temporal para o qual se está a realizar este projecto. Tratando-se de um investimento 

estrutural a longo prazo considera-se um horizonte temporal de 10 anos assumindo-se, no decorrer 

deste período, um crescimento anual das necessidades de armazenagem igual a 0,5%, o que totaliza 

um crescimento global de cerca de 5,11% no final do horizonte temporal referido. Este valor foi 

apontado pela SAL como sendo o cenário mais realista, visto que é expectável um aumento da gama 

de produtos, resultante do esforço da SAL no sentido de estar presente num maior número de 

segmentos de mercado. Sendo este um mercado bastante maduro e que dificilmente verifica 

variações abruptas no seu nível de vendas, não se considera previsível uma variação muito 

significativa das necessidades de armazenagem no período de tempo referido. 
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Relativamente às necessidades de armazenagem assumiu-se como pressuposto que a sua variação 

ao longo do ano se manterá no decorrer dos próximos 10 anos. Tal pressuposto prende-se com o 

facto de a sua variação depender directamente do planeamento de produção que é feito no início de 

cada ano. Tendo em conta o referido, após reunião com o responsável por esta secção da SAL, 

percebeu-se que se deveria assumir a mesma variação, no horizonte temporal já mencionado, 

reflectindo apenas nos seus valores diários o crescimento anual das necessidades de armazenagem 

previsto.  Também em relação à variação do número de cargas realizadas em cada uma das horas 

do dia, assumiu-se que esta se manteria no decorrer da próxima década. Assim, assumiu-se um 

crescimento do número de cargas igual a 0,5% ao ano, em linha com o aumento das necessidades 

de armazenagem previsto. 

Ainda relativamente às necessidades de armazenagem, assume-se que o novo armazém da SAL 

deverá ter capacidade para responder a 80% das necessidades de armazenagem verificadas no 

momento de maior pico anual. Este foi um valor apontado pela SAL como sendo uma boa 

percentagem no sentido de não sobre dimensionar o armazém mas também sem que os custos de 

buffer fiquem demasiado elevados. Em relação aos custos de buffer assume-se que o valor relativo à 

realização de uma transferência se manterá constante ao horizonte temporal considerado. 

Existem ainda outros pressupostos que vão sendo assumidos ao longo do trabalho mas que serão 

devidamente enquadrados e justificados. 

4.2 Estrutura geral do armazém  
 
A estrutura geral do armazém é o primeiro aspecto a considerar no âmbito do projecto One-Site. O 

objectivo da SAL, com a execução deste projecto, não é a criação de um armazém totalmente novo, 

mas sim a reestruturação da instalação já existente no Cruzeiro, aproveitando o investimento já aí 

realizado, aliada ao melhoramento das operações de armazém.  
 

Este facto influenciará directamente toda a análise apresentada de seguida, visto que se procurará 

manter ao máximo as infra-estruturas e os equipamentos actuais, comportando assim restrições no 

que diz respeito à estrutura geral do novo armazém.  
 

O desafio deste projecto será, então, o de melhorar ao máximo a performance das operações 

realizadas em armazém, enquanto se diminuem os custos logísticos a tal associados, minimizando o 

investimento aliado ao projecto One-Site. 
 

No que respeita às infra-estruturas logísticas, as únicas que poderão ser retiradas no âmbito do 

projecto One-Site são as tendas actualmente existentes no Cruzeiro e que, devido ao seu carácter 

provisório, não devem ser consideradas como infra-estruturas a manter no novo armazém. Tal como 

já foi referido, estas tendas não só representam um custo logístico considerável, como não oferecem 

condições de segurança idênticas às do armazém principal. Já os armazéns principal e secundário, 

sendo o último dedicado a materiais de embalagem, devem manter-se no projecto One-Site. 
 

Relativamente às infra-estruturas produtivas, ou seja, as linhas de produção, estas encontram-se 

actualmente divididas pelas instalações do Luso (3 linhas) e do Cruzeiro (6 linhas). No caso das 

linhas produtivas do Cruzeiro estas encontram-se agrupadas em duas localizações opostas na 

instalação (ver anexo 5), devido a restrições relativas ao processo produtivo.  
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Com o projecto One-Site passarão a existir 9 linhas produtivas no Cruzeiro. Por razões técnicas 

relativas à produção, a linha produtiva 2L terá de ficar localizada junto das linhas 2C, 3C e 4C, ao 

passo que as linhas 4L e 5L terão de ficar localizadas junto das linhas 5C e 6C (ver figura 12).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Finalmente, é ainda importante analisar as tecnologias a utilizar no novo armazém da SAL. 

Presentemente, tal como já foi referido, no capítulo 2, as encomendas são inseridas no sistema SAP 

através de EDI, sendo ainda realizado o controlo de inventário através de leitura PDT. Contudo, nem 

a alocação de produtos em armazém nem a recolha de paletes no momento de expedição são feitas 

recorrendo a um sistema informatizado. Assim sendo, o condutor de empilhadora não sabe qual a 

melhor localização para cada palete que retira das várias linhas de produção e vê-se obrigado a 

saber de antemão a localização das paletes de produto em armazém na actividade de expedição.  

4.3 Dimensionamento do armazém 
 
Um dos aspectos mais importantes a considerar na elaboração do projecto One-Site prende-se com o 

dimensionamento do armazém, sendo necessário determinar tanto as capacidades como as áreas 

requeridas para armazenar os produtos acabados e os materiais de embalagem, considerando o 

crescimento das necessidades de armazenagem previsto. Nesta secção é ainda definida a área que 

será dedicada ao manuseamento das paletes no novo armazém. 

4.3.1 Produtos acabados 

4.3.1.1 Situação actual 
 

Actualmente a armazenagem dos produtos acabados da SAL é feita em três localizações distintas: 

Luso, Cruzeiro e DLS (armazéns avançados). Com o projecto One-Site pretende-se, não só encerrar 

a instalação do Luso, mas também diminuir significativamente o número de paletes enviadas como 

buffer para a DLS, ou seja, paletes que são transportadas para a DLS mas que posteriormente 

retornam aos armazéns da SAL para serem expedidas, e que representam um custo logístico 

considerável.  
 

Contudo, tal como já se referiu anteriormente, este mercado apresenta uma elevada sazonalidade e 

este factor deve influenciar directamente o dimensionamento do armazém. Contudo, tal não deverá 

resultar  num sobredimensionamento do armazém, mas tão-somente num sistema de armazenagem, 

que tendo o factor da sazonalidade em conta, seja capaz de responder à maior procura verificada nos 

meses de pico. É assim necessário encontrar um compromisso entre a capacidade de armazenagem 
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e as paletes que devem ser enviadas como buffer para a DLS, assegurando sempre o nível de 

serviço prestado actualmente aos clientes. 
 

Ainda relativamente à sazonalidade, importa referir que os meses em que se verifica uma maior 

necessidade de armazenagem não são os meses com maior procura por parte dos clientes, mas sim 

os meses que os antecedem. A SAL começa a produzir mais intensivamente desde o mês de Março, 

de 2010, de modo a conseguir ter as provisões necessárias para fazer face à elevada procura 

verificada nos meses de verão. É no período do ano entre Março e Julho que se concentra a maior 

parte da produção, pelo que é também aqui que as necessidades de armazenagem são mais 

elevadas. A figura 13 apresenta as necessidades diárias de armazenagem de produtos acabados da 

SAL no decorrer dos meses de Março a Agosto, mostrando a distribuição das paletes pelos três 

locais de armazenagem existentes. 

Como é possível verificar pela figura 13, as necessidades de armazenagem da SAL são bastante 

elevadas, tendo em consideração a capacidade máxima de armazenagem existente em ambas as 

unidades fabris. É de notar que do período demonstrado na figura supra mencionado destacam-se os 

meses de Maio a Julho atingindo estes necessidades de armazenagem na ordem das 20 000 paletes. 

O pico máximo é atingido no decorrer do mês de Maio com necessidades de armazenagem iguais a 

20 096 paletes. Os valores registados durante o mês de Agosto mostram claramente que, apesar de 

ser este o mês que verifica a maior procura (ver figura 4 na secção 2.2), as necessidades de 

armazenagem diminuem drasticamente face aos meses anteriores. É ainda de notar que, 

independentemente do mês em análise, se verifica sempre um decréscimo significativo das 

necessidades de armazenagem nas últimas semanas do mês. Este facto está ligado à sazonalidade 

mensal que se verifica com as vendas da SAL e será detalhadamente analisado na secção 4.4.1. 
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Observando agora a distribuição do total de paletes pelos locais de armazenagem utilizados pela SAL 

é possível verificar que, durante os meses de Março a Julho, o armazém do Luso verifica uma 

ocupação constante equivalente à sua capacidade máxima instalada (500 paletes), nunca excedendo 

esta capacidade. No decorrer do mês de Agosto a sua ocupação diminui atingindo valores na ordem 

das 100 paletes. Já o armazém do Cruzeiro verifica níveis de ocupação bastante distintos, sendo que 

nos meses de Março a Julho existem dias em que o número de paletes presentes em armazém é 

superior à própria capacidade máxima do armazém (ver figura 13). É no decorrer do mês de Maio que 

se verifica a situação mais crítica, tendo a capacidade sido ultrapassada em mais de 2 500 paletes. 

Nestes momentos as actividades em armazém são muito prejudicadas, elevando o risco de 

ocorrência de acidentes e diminuindo de forma considerável a eficiência das operações, como se 

poderá verificar na análise de tempos de carga apresentada na subsecção 4.4.2. No mês de Março o 

nível de ocupação do armazém do Cruzeiro desce significativamente, verificando-se valores na 

ordem das 9 000 paletes. 
 

Como é possível verificar através da figura 13, existem momentos em que uma parte das paletes da 

SAL se encontra armazenada em buffer na DLS. Tal como já foi referido anteriormente, estas paletes 

são enviadas para os armazéns avançados da DLS nos momentos em que os armazéns da SAL não 

conseguem responder às necessidades de armazenagem, retornando estas posteriormente à SAL.  
 

Ainda a partir da figura 13 percebe-se que, no decorrer dos meses de Março a Julho, são enviadas 

paletes para buffer, tornando a destacar-se claramente os meses de Maio a Julho, nos quais se 

atingem valores na ordem das 4 000 paletes em buffer. Releve-se que,  durante o mês de Agosto já 

não são enviadas paletes para buffer, como é possível verificar pela figura 13. O mesmo acontece 

nos restantes meses do ano visto que a capacidade máxima instalada na SAL é capaz de responder 

às necessidades de armazenagem que se verificam neste período. Assim sendo, os únicos meses do 

ano em que a SAL recorre aos armazéns avançados da DLS para colocar paletes em buffer são os 

meses de Março a Julho.  
 

Contudo, é curioso notar que em vários momentos são enviadas paletes para buffer apesar de ainda 

não se ter alcançado a capacidade máxima instalada na SAL. A existência de regras de 

armazenagem, as quais têm de ser respeitadas na alocação das paletes aos blocos de armazenagem, 

pode explicar que a capacidade máxima instalada não possa ser alcançada e tenha de enviar-se 

paletes para buffer.  Não obstante, este aspecto é ainda agravado pelo facto da alocação dos 

produtos em armazém não ser actualmente optimizada, não havendo qualquer sistema informático ou 

metodologia que auxilie os condutores das empilhadoras a determinar quais os melhores locais de 

armazenagem para armazenar cada palete que entra no armazém.   

A tabela 3 apresenta o número de transferências realizadas para buffer (30 paletes por transferência), 

e custo a tal associado. 

Tabela!3!)!Número!de!transferências!para!buffer!e!respectivo!custo!no!ano!2010.!

 Março Abril Maio Junho Julho TOTAL 
Número de transferências 

para buffer (DLS) 
33 6 144 107 130 420 

Custo de buffer 15 180 € 2 760 € 66 240 € 49 220 € 59 800 € 193 200 € 
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Como já tinha sido referido, a maior parte das transferências para buffer ocorre nos meses de Maio a 

Julho, sendo o total anual igual a 420 transferências. Existe um custo associado à realização de 

buffer, sendo este composto por 4 parcelas: custo de transporte (dupla movimentação SAL-DLS), 

custo de armazenagem (por palete), custo de entrada e custo de saída do armazém da DLS. Cada 

transferência representa um custo de cerca de 460€, totalizando um custo de buffer igual a 193 200 € 

no ano 2010. Tendo em consideração que isso representa 16% dos custos logísticos da SAL (ver 

secção 2.4), é possível verificar o impacto que a diminuição do número de paletes enviadas para 

buffer pode significar. É ainda de notar que com o previsível crescimento das necessidades de 

armazenagem da SAL nos próximos anos o custo total de buffer venha a ser agravado. 

4.3.1.2 Projecto One-Site 

Com o projecto One-Site a SAL tem como objectivo, no final do horizonte temporal para o qual se 

projecta esta instalação (10 anos), ter capacidade para armazenar cerca de 80% das suas 

necessidades de armazenagem no momento em que este valor atinja o seu pico anual. Note-se que, 

com a execução do projecto One-Site, não se pretende manter a situação actual na qual existem 

paletes a serem armazenadas em locais de passagem no armazém, pelo que a nova capacidade 

máxima deverá ser estritamente respeitada. 

Assim sendo, importa perceber quais as necessidades globais de armazenagem que a SAL verificará 

no final do horizonte temporal considerado, tendo em conta o crescimento previsto de 0,5% ao ano 

destas mesmas necessidades. A figura 14 apresenta as necessidades diárias de armazenagem 

previstas no final do horizonte temporal considerado, ao longo dos meses em que estas 

necessidades são mais elevadas (Março a Julho), assumindo-se a manutenção da variação das 

necessidades de armazenagem ao longo destes meses. É feita a mesma distribuição de paletes 

apresentada na figura 13 sendo ainda discriminado o acréscimo previsto das necessidades de 

armazenagem nos próximos 10 anos (representado a verde na figura).  
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Figura!14!–!Necessidades!diárias!de!armazenagem!previstas!no!final!do!horizonte!temporal!de!10!anos.!
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Na figura 14 é possível verificar-se que o acréscimo das necessidades de armazenagem que se 

verificará ao fim do horizonte temporal considerado provoca, como era expectável, um aumento dos 

valores máximos verificados na análise realizada à situação actual. Assim sendo, voltam a destacar-

se os meses de Maio a Julho com necessidades de armazenagem a atingirem valores na ordem das 

21 000 paletes. O pico máximo é novamente atingido no decorrer do mês de Maio com necessidades 

de armazenagem iguais a 21 123 paletes. 

Sabendo o valor máximo que as necessidades de armazenagem atingirão no final do horizonte 

temporal considerado, é possível dimensionar o novo armazém no sentido de ter capacidade para 

armazenar 80% destas mesmas necessidades máximas de armazenagem. Assim sendo, o armazém 

de produtos acabados, inserido no novo projecto One-Site, deverá ter capacidade para cerca de 16 

898 paletes, o que representa um aumento de cerca de 12,6% face à capacidade máxima instalada 

actualmente na SAL. Contudo, devido às regras de armazenagem que têm de ser cumpridas (ver 

ponto 2.3.5.2)  e considerando possíveis situações imprevistas, será considerado que a nova 

capacidade real do armazém do Cruzeiro será igual a 95% da sua capacidade máxima instalada. Ou 

seja, considera-se uma margem de 5% devido a estes factores, e tendo em consideração que a SAL 

apresenta uma curva de Pareto bastante acentuada (8% dos produtos correspondem a mais de 80% 

das vendas),  o que resulta numa capacidade real igual a 16 053 paletes. 

No sentido de não prejudicar as operações em armazém, esta capacidade real nunca deverá ser 

ultrapassada, pelo que sempre que as necessidades de armazenagem superem este valor máximo 

as paletes excedentes deverão ser enviadas para buffer na DLS. A figura 15 apresenta assim as 

necessidades diárias de armazenagem de produtos acabados da SAL no decorrer dos meses de 

Março a Julho, no final do horizonte temporal considerado, mostrando a distribuição das paletes pelos 

dois locais de armazenagem existentes (Novo armazém do Cruzeiro e Buffer na DLS). 

Figura!15!)!Distribuição!das!necessidades!de!armazenagem!pelo!armazém!e!em!buffer,!no!final!do!horizonte!
temporal!considerado. 
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Através da figura 15 é possível verificar-se que, apesar do aumento da capacidade máxima instalada 

no novo armazém do Cruzeiro, continuam a existir paletes a serem enviadas para buffer no decorrer 

de todos os meses em que se realizou esta análise. Relembre-se que, apesar da capacidade de 

armazenagem instalada na SAL ter aumentado (cerca de 12,6%), as suas necessidades de 

armazenagem também aumentaram (cerca de 5,11% no final do horizonte temporal considerado). 

A tabela 4 apresenta tanto o número de transferências que se realizarão para buffer, no último ano do 

horizonte temporal considerado, como o seu custo associado. É discriminado o número de 

transferências em cada um dos meses de Março a Julho, caso seja implementado o projecto One-

Site ou caso este não seja executado, isto é, caso se mantenha a capacidade máxima instalada 

actualmente igual a 15 002 paletes.  

De modo a poder ser realizada esta análise comparativa assumiu-se, para o caso em que não se 

executa o projecto One-Site, a mesma regra que se impôs no caso em que este projecto é realizado. 

Pelo que em ambos os casos, sempre que as necessidades de armazenagem superem a capacidade 

real do armazém, as paletes excedentes são enviadas para buffer na DLS. Note-se que a capacidade 

real do armazém actual da SAL será também equivalente a 95% da capacidade máxima instalada, o 

que resultada numa capacidade real igual a 14 252 paletes. 

Tabela!4!)!Custos!de!buffer'com!e!sem!projecto!One)site.!
  Março Abril Maio Junho Julho TOTAL 

Com 

Projecto 

One-Site 

Número de transferências 

para buffer (DLS) 
117 51 205 152 184 710 

Custo de buffer 53 888€ 23 595 € 94 231€ 70 005 € 84 800 € 326 518 € 

Sem 

Projecto 

One-Site 

Número de transferências 

para buffer (DLS) 
177 125 256 152 236 945 

Custo de buffer 81 507€ 57 297 € 117 657 € 70 005 € 108 363 € 434 829 € 
 

A partir da tabela 4 é possível verificar que, com o aumento da capacidade de armazenagem do 

armazém do Cruzeiro previsto no projecto One-Site se atinge uma diminuição total de 279 

transferências para buffer no decorrer do último ano do horizonte temporal em análise, que se traduz 

numa redução em cerca de 25% do custo anual de buffer da SAL. Note-se que em todos os restantes 

anos do horizonte temporal se conseguirão também reduções substanciais do custo de buffer da SAL. 

Na secção 5.1 será realizada uma análise mais pormenorizada dos impactos nos custos logísticos da 

SAL durante a totalidade do período de 10 anos para o qual se projecta esta infra-estrutura. 

No que diz respeito à área necessária no novo armazém, esta depende directamente da capacidade 

que o armazém apresente. Contudo, consoante os equipamentos de armazenagem escolhidos, em 

particular a sua tipologia estante ou placa, a área requerida pode ser maior ou menor. Uma outra 

característica que contribui para este facto prende-se com o número de níveis em altura que um dado 

bloco de armazenagem permite armazenar. Quanto maior for o número de níveis em altura que os 

blocos permitam armazenar menor será a área necessária para fazer face a uma dada necessidade 

de armazenagem.  
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Importa contudo salientar que o novo armazém principal do Cruzeiro apenas poderá apresentar uma 

área máxima de 14147 m2, visto ser essa a área total disponível na instalação do Cruzeiro. É ainda 

de referir que, segundo o responsável pelo departamento da logística da SAL, cerca de 45% desta 

área deverá ficar reservada para a existência de corredores de passagem e para as saídas das linhas 

de produção. O que faz com que a área disponível no novo armazém da SAL seja igual a 7781 m2. 

Na subsecção 4.5.1 será realizada uma análise aos blocos de armazenagem que devem ser 

instalados, sendo aqui mencionada a área necessária para a construção do novo armazém da SAL.  

4.3.2 Material de embalagem 

Actualmente a armazenagem do material de embalagem é feita nas duas instalações da SAL: Luso e 

Cruzeiro. Com o encerramento da instalação do Luso, no âmbito do projecto One Site, será 

necessário aumentar a capacidade de armazenamento deste tipo de materiais na instalação do 

Cruzeiro que actualmente apenas dispõem do armazém secundário para armazenar estes produtos. 

Assim sendo, tendo em conta a experiência do responsável pelo armazenamento do material de 

embalagem e de acordo com a análise das necessidades de armazenagem do material de 

embalagem e as necessidades da operação logística do armazém, chegou-se à conclusão que, para 

além do armazém secundário, se deverá considerar um espaço adicional com cerca de 400 m2.  Este 

espaço deverá conseguir armazenar os materiais de embalagem que existiam no Luso e fazer face 

ao expectável aumento destes, segundo as previsões de crescimento da SAL. Neste espaço não 

deverão existir estantes de armazenagem, visto que todos os materiais de embalagem são 

empilháveis, sendo que estas estruturas apenas acarretariam uma maior complexidade à 

armazenagem destes produtos sem que houvesse um aumento da capacidade de armazenagem 

deste espaço. Este espaço terá de ficar localizado no novo armazém principal, pelo que o espaço 

disponível para produtos acabados deixa de ser 7781 m2 e passa a ser apenas 7381 m2. 

4.3.3 Zona de manuseamento de paletes 
 

Um outro espaço que deve ser considerado no dimensionamento do novo armazém da SAL é a zona 

de manuseamento de paletes. Actualmente são poucas as encomendas expedidas a partir do 

armazém da SAL que incluam paletes que tenham necessitado de manuseamento (cerca de 2% do 

total de encomendas), existindo por isso um espaço destinado a esta operação com apenas 116 m2. 

Com o previsível aumento das necessidades de armazenagem e o consequente crescimento do 

número de encomendas expedidas, a necessidade de espaço para a realização desta operação 

aumentará. Tendo em conta a opinião do responsável pelo departamento logístico da SAL, chegou-se 

à conclusão que a nova zona de manuseamento deverá ter uma área com cerca de 200 m2, de forma 

a ter capacidade para responder às novas necessidades de manuseamento de paletes no armazém. 

Esta zona deverá ficar localizada no novo armazém principal, sendo que o espaço disponível para 

produtos acabados neste armazém desce novamente, passando dos 7381 m2  para apenas 7181 m2. 

4.3.4 Dimensionamento global do armazém 
 
A tabela 5 resume as capacidades dos armazéns de produtos acabados e as áreas dos armazéns de 

material de embalagem tanto das instalações actuais da SAL como da nova instalação inserida no 
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projecto One-Site. Na mesma tabela apresenta-se ainda a área da zona de manuseamento de 

paletes existente actualmente no Cruzeiro e a área que será necessária no novo armazém. 

Tabela!5!)!Capacidades!e!áreas!das!instalações!actuais!e!da!nova!instalação!do!Cruzeiro.!

  Luso - Actual Cruzeiro - Actual Cruzeiro – 
Projecto One-Site 

Produtos 
Acabados 

Capacidade 500 paletes 14 502 paletes 16 898 paletes 

Área 500 m2 
(Área útil) 

5 867 m2 

(Área útil do Armazém 
Principal + Tendas) 

7 181 m2 
(Área máxima 
útil disponível) 

     
Material de 
Embalagem Área 

100 m2 

(Armazém Secundário) 
+ 200 m2 

1 200 m2 

(Armazém Secundário) 

1 200 m2 

(Armazém Secundário) 
+ 400 m2 

Zona de 
manuseamento 

de paletes 
Área - 116 m2 200 m2 

 

É de referir que o novo armazém principal do Cruzeiro deverá ter capacidade para alojar a zona de 

manuseamento de paletes (200 m2) e os 400 m2 adicionais para material de embalagem. Ficam 

assim a restar 7181 m2 de área máxima útil para armazenar os blocos de armazenagem destinados a 

armazenar produto acabado, devendo estes apresentar uma capacidade total igual a 16898 paletes, 

tal como se analisou no ponto 4.3.1.2. 

4.4 Cais de carga 
 

Um dos aspectos fundamentais no projecto de um novo armazém prende-se com a caracterização do 

seu cais de carga. Contudo, é de referir que actualmente apenas existe uma zona de carga, ou seja, 

uma área demarcada no chão onde os camiões estacionam para serem carregados, ao passo que 

um cais de carga implica que o armazém possua uma estrutura onde os camiões se possam 

“encostar” facilitando a sua carga. No decorrer desta secção analisar-se-á a viabilidade da 

implementação de um cais de carga, no âmbito do projecto One-Site. 

4.4.1 Análise preliminar das cargas  
 

No sentido de dimensionar o novo cais de carga da instalação do Cruzeiro é essencial saber o 

número de cargas que ocorrerão diariamente neste cais. Importa desde já referir que o cais de carga 

deve ser dimensionado para responder à totalidade das cargas num momento de pico, visto que o 

contrário implicaria pôr em causa o nível de serviço prestado pela SAL aos seus clientes.  

A sazonalidade afecta as operações da SAL também no que diz respeito às cargas a efectuar no seu 

cais. Contudo a SAL procura contrabalançar a sazonalidade mensal das vendas realizando 

transferências para a DLS como se pode verificar a partir da figura 16, baseada nos valores médios 

registados no decorrer do ano 2010. 

Durante as duas primeiras semanas do mês a SAL realiza transferências para a DLS para além 

daquelas que seriam necessárias para responder aos pedidos imediatos dos clientes que a DLS 

abastece (zona a verde na figura). Assim a SAL consegue expedir um maior número de litros do que 

aqueles que consegue vender no início do mês, o que lhe permite um maior equilíbrio das cargas 

efectuadas ao longo do mês. Na última semana do mês, a DLS escoa os produtos que tinha nos seus 
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armazéns (zona a amarelo na figura) o que permite à SAL vender mais litros do que aqueles que 

saem nessa semana dos seus armazéns. Evita-se assim que seja necessário dimensionar o cais de 

carga para responder a 45% das vendas mensais mas sim para apenas 35%, evitando também um 

grande sobredimensionamento para as restantes semanas do mês.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tal como foi já referido anteriormente existe ainda uma forte sazonalidade anual nas vendas da SAL, 

sazonalidade esta que afecta directamente o número de cargas realizadas. Na figura 17 é possível 

verificar como nos meses de verão o número de cargas é claramente superior ao resto do ano, 

atingindo o seu máximo no mês de Agosto. 
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Figura!17!)!Percentagem!das!cargas!anuais!em!cada!um!dos!meses!de!2010!

Existe ainda um dado que deve ser considerado no decorrer da análise das cargas que ocorrem na 

SAL. Cerca de 35% das cargas efectuadas são transferências internas Luso-Cruzeiro que, com a 

implementação do projecto One-Site, deixarão de existir. Este facto não só contribuirá para a 

eliminação dos custos relativos a estas transferências como reduzirá o número de cargas/descargas 

efectuadas na SAL, visto que cada transferência implica a carga do camião no Luso e a posterior 

descarga no Cruzeiro.  
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4.4.2 Análise dos tempos de entrada, saída e carga de viaturas 
 

De modo a analisar a pontualidade dos camiões que vêm carregar aos armazéns da SAL fez-se uma 

análise dos tempos de entrada e saída dos camiões no decorrer do ano 2010. No decorrer desta 

análise não se consideraram as cargas relativas a transferências internas Luso-Cruzeiro, visto que 

estas podiam distorcer consideravelmente os resultados dos tempos de entrada e saída de viaturas.  

Importa aqui recordar que todos os camiões que vão carregar às instalações da SAL pertencem à 

empresa de distribuição ND e que todas as cargas são efectuadas na instalação do Cruzeiro (excepto 

as relativas às transferências internas Luso-Cruzeiro).  

Como é possível verificar pela figura 18 e pela tabela 6, a maioria dos camiões (85%) entra nas 

instalações da SAL sem qualquer atraso, existindo mesmo um número considerável de camiões 

(50%) a entrar antes da hora marcada. Para além disso, dos camiões que entram atrasados apenas 

3% tem um atraso entre 15 e 30 minutos e apenas 2% apresenta um atrasado igual ou superior a 30 

minutos, sendo estes últimos classificados pela SAL como atrasos graves. A percentagem de atrasos 

atinge o seu máximo de 17% no decorrer dos meses de verão, onde existe um acréscimo 

considerável do número de cargas, ao passo que nos meses onde a procura é menor os atrasos 

atingem o seu valor mínimo de 11% sobre o total de cargas. Assim sendo, é possível concluir que a 

ND é pontual, contribuindo para a eficiência da operação de expedição. Todavia, alguma melhoria 

poderia aqui ser efectuada por parte da ND. 

Figura!18!)!Número!de!cargas!realizadas!por!mês!e!respectivos!atrasos!

!!!!!!!!!Tabela!6!)!Atrasos!na!entrada!de!viaturas!da!SAL!

 Média Intervalo 
% viaturas que entram atrasadas 15% 12% - 17% 

 

< 15 min. 10% 8% - 13% 
≥ 15 min. e <!30 min. 3% 1% - 4% 

≥ 30 min. 2% 1% - 4% 
   

% viaturas que entram antes da hora marcada 50% 44% - 55% 
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Importa agora analisar em específico os tempos de carga que se verificam na SAL. Este tempo é 

composto por duas parcelas: o tempo de transportar cada uma das paletes desde o armazém até 

junto do camião e o tempo de levantar cada palete e colocá-la no interior do camião através da sua 

lateral. A tabela 7 resume os tempos de carga verificados no decorrer do ano 2010. 

!!!!!!!!Tabela!7!)!Tempos!de!carga!verificados!na!SAL!em!2010.!
 

 Número de referências SKU por carga 
(% do total de cargas) Média Intervalo 

    

 
Tempo total 

de carga 

1 referência (34%) 40 min. 32 min. – 47 min. 

2 a 5 referências (36%) 40 min. 33 min. – 46 min. 

6 ou mais referências (30%) 41 min. 36 min. – 50 min. 
   

Tempo de levantar as paletes e colocá-las no camião 10 min. 9 min. – 11 min. 
 

A partir dos dados da tabela 7 é possível constatar que, em média, um camião demora 40 minutos a 

ser carregado, caso a remessa em causa possua entre 1 a 5 referências SKU diferentes, e demora 

41 minutos, caso a remessa tenha 6 ou mais referências. Note-se que cerca de um terço do total de 

cargas apenas é composto por 1 referência, sendo importante mencionar que nestes casos este SKU 

é sempre um dos produtos da classe A, ou seja, um dos produtos mais vendidos do portefólio da SAL, 

segundo a classificação já atribuída neste trabalho. Os tempos de carga atingem os seus valores 

máximos de 46 a 50 minutos nos meses de verão, onde existem maior número de cargas para 

efectuar, ao contrário do que acontece nos meses de menor procura com tempos de carga a 

rondarem os 32 a 36 minutos. É ainda de referir que, independentemente dos meses em causa, o 

tempo de levantar as paletes e colocá-las lateralmente no camião ronda os 10 minutos. 

É curioso notar que o tempo médio de carga não aumenta substancialmente com o aumento do 

número de referências nessa carga. Uma melhor optimização da alocação de produtos no armazém 

poderia contribuir para uma diminuição do tempo de carga dos produtos com maior rotatividade e, 

portanto, das cargas que são compostas apenas ou maioritariamente por este tipo de produtos. 

4.4.3 Zona de preparação da carga 
 

Actualmente não existe qualquer zona de preparação de carga, o que faz com que uma dada 

remessa apenas comece a ser satisfeita no momento em que o respectivo camião chega à zona de 

carga. A existência de uma zona de preparação de carga é uma prática comum em muitos armazéns 

e centros de distribuição, e a sua implementação na SAL tornaria possível carregar mais rapidamente 

o camião no momento em que ele chega ao cais, visto que a carga já se encontra junto ao cais. Esta 

zona de preparação permitiria ainda que os condutores de empilhadora alcançassem uma maior 

eficiência devido à diminuição dos “tempos mortos” que ocorrem nos momentos em que não existem 

camiões para carregar. A figura 19 mostra o número médio de cargas em cada uma das 16 horas do 

dia durante as quais o armazém opera nos seus 2 turnos. Esta figura teve como base os valores de 

cargas diárias verificadas na última semana do mês de Agosto do ano 2010, semana onde se verifica 

o pico anual do número de cargas, devido à sazonalidade mensal e anual que se verifica no número 
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de cargas realizadas na SAL, tal como se analisou anteriormente na subsecção 4.4.1. Os valores 

aqui apresentados consideram ainda um acréscimo de 0,5% ao ano do número de cargas, no 

horizonte temporal considerado neste caso de estudo, em linha com o crescimento das necessidades 

de armazenagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando a figura 19 é possível perceber a grande oscilação do número de cargas realizadas por 

hora ao longo do dia. Nas primeiras horas do dia existe um elevado afluxo de camiões a chegar para 

carregar, sendo que a meio da manhã esse número começa a diminuir até que pelas 13h esse 

número desce para metade, coincidindo com a hora de almoço. Durante a tarde o número de cargas 

por hora volta a aumentar, mas sem atingir o pico verificado no início da manhã, sendo que a partir 

das 18h esse afluxo volta a diminuir até que pelas 22h praticamente deixam de chegar camiões para 

carregar às instalações da SAL, isto porque estas cargas apenas chegariam aos clientes a horas 

muito tardias e a maioria destes não aceita receber cargas durante a noite. É de notar que este 

fenómeno de oscilação ocorre todas as semanas e todos os meses do ano e não apenas nos 

momentos de maior número de cargas, sendo que a única diferença é que o número total de cargas 

realizadas por dia é inferior. 

Actualmente, o número de condutores de empilhadoras é determinado pelo pico diário do número de 

cargas a realizar (8 cargas por hora), visto que não podem ficar cargas por expedir, no sentido de não 

prejudicar o nível de serviço prestado aos clientes. Contudo, este facto acarreta uma ineficiência 

elevada, visto que grande parte do dia os condutores de empilhadoras não têm cargas para efectuar. 

A fim de diminuir esta variabilidade das cargas a realizar por hora, e ser possível redimensionar o 

número de condutores de empilhadoras, é importante criar uma zona de preparação de cargas, a 

qual permitirá a melhor distribuição das cargas a preparar ao longo do dia. O fluxo de camiões 

continuará, ainda assim, a variar ao longo do dia, contudo o número de cargas a preparar em cada 

uma das horas do dia manter-se-á praticamente constante, tal como podemos ver na figura 19.  

Nos momentos em que existe um menor número de cargas realizadas (entre as 13h e as 14h e entre 

as 20h e as 23h) os condutores de empilhadora preparam as cargas para as próximas horas em que 
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se verifique um pico. Já nas horas de maior fluxo de camiões (entre as 8h e as 11h e entre as 16h e 

as 18h) os condutores de empilhadora já têm várias cargas preparadas e, por isso, apenas têm de ter 

capacidade para ir preparando as cargas que faltarem. É de referir que se considera que o cais terá 4 

lugares para receber camiões, este valor será posteriormente justificado na subsecção 4.4.5.  

Ademais, propõe-se que a zona de preparação de cargas de cada um dos lugares do cais tenha 

capacidade para duas cargas em simultâneo, o que perfaz uma capacidade total de 8 cargas na zona 

de preparação. Desta forma, contribuir-se-á eficazmente para uma maior flexibilização de todo o 

processo de preparação de cargas, tendo nomeadamente em conta os momentos em que o número 

de camiões que chegam à SAL é mais reduzido. Note-se que nestes momentos, tal como já foi 

referido anteriormente, os condutores de empilhadora preparam as cargas das próximas horas de 

pico. A tabela 8 apresenta o número de cargas a realizar por hora, o número de cargas que será 

possível ter já preparadas na sua zona específica no início de cada hora (que nunca pode ultrapassar 

o seu limite de capacidade de 8 cargas) e a capacidade de preparação de cargas que se propõe para 

o novo armazém, de 6 cargas por hora. Para além disso apresentam-se ainda os valores relativos à 

diferença entre o número de cargas preparadas e realizadas em cada hora. 

Tabela!8!)!Número!de!cargas!a!realizar!e!a!preparar!por!hora!e!capacidade!de!preparação!de!cargas.!
 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 

Cargas a 
realizar por hora 

8 8 8 8 6 4 4 6 7 7 7 6 5 3 0 0 

Cargas na zona 
de preparação 

no início de 
cada hora 

8 6 4 2 0 0 2 4 4 3 2 1 1 2 5 8 

Capacidade de 
preparação de 

cargas 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Diferença de 
cargas por hora 

(Preparadas - 
Realizadas) 

- 2 - 2 - 2 - 2 0 2 2 0 - 1 - 1 - 1 0 1 3 6 6 

 

A partir da análise da tabela 8 é possível perceber-se que, caso a equipa de condutores de 

empilhadora afectos ao picking e expedição de encomendas seja dimensionada de modo a ser capaz 

de realizar 6 cargas por hora (o que representa uma diminuição de 20% face ao dimensionamento 

feito actualmente), será possível responder à variabilidade do número de cargas a realizar ao longo 

do dia. Em particular, note-se que nos momentos em que a diferença entre o número de cargas 

preparadas e realizadas é negativa, as cargas já existentes na zona de preparação são capazes de 

cobrir essa diferença. Deste modo, é possível concluir que este redimensionamento é possível e não 

prejudicará as operações, permitindo mesmo aumentar a eficiência dos condutores de empilhadoras. 

É de realçar que esta análise teve por base os valores da semana com maior número de cargas no 

ano, considerando já o crescimento previsto para o número de cargas, pelo que garante que em 

todas as restantes alturas do ano a zona de preparação de cargas, e os condutores de empilhadora a 

si associados, serão capazes de responder às necessidades que se verificarem. 
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Porém, existe um aspecto que deve ser avaliado no sentido de verificar a viabilidade desta nova zona 

de preparação de cargas, e esse aspecto prende-se com a pontualidade dos camiões que chegam à 

SAL. Caso os camiões que aqui vêm carregar apresentem atrasos constantes face às horas previstas 

de chegada, esta zona de preparação de cargas não será viável, visto que essas zonas de 

preparação estarão constantemente ocupadas por cargas de camiões que ainda não tenham 

chegado.  Contudo, tal como se verificou na secção 4.4.2, a transportadora ND apresenta poucos 

atrasos, sendo a maioria destes bastante diminutos, o que torna possível a implementação desta 

nova zona de preparação de cargas. 

Conseguiu-se assim reduzir em 20% o número de cargas/hora que são necessárias realizar por parte 

dos condutores de empilhadora. Esta redução traduzir-se-á numa redução do número de 

trabalhadores ligados a esta actividade logística. Contudo, esta análise dependerá ainda do tipo de 

carregamento que se irá realizar e da forma como as paletes serão alocadas no novo armazém, pelo 

que o cálculo da redução do número de empilhadores afectos à preparação de cargas será realizado 

na secção 4.8 relativa ao dimensionamento da equipa de trabalhadores. 

4.4.4 Tipo de carregamento 
 
A implementação desta nova zona de preparação de cargas traz consigo uma hipótese que até agora 

não era exequível. Analisando aquilo que ocorre em muitos armazéns e centros de distribuição, 

percebe-se que é comum serem os próprios condutores dos camiões a realizar a operação de carga 

ou descarga. Em muitos destes locais o carregamento ou descarregamento é executado pela parte 

de trás do camião utilizando porta-paletes, que são manuseados à mão pelos condutores dos 

camiões, com os quais estes transportam as paletes da zona de preparação de cargas para os seus 

camiões, ou o contrário, caso estejam a proceder ao seu descarregamento. Para isso, os armazéns 

dispõem de cais de carga, com uma elevação igual à dos próprios camiões, e nos quais estes 

“encostam” a parte de trás de modo a que não exista qualquer desnível na operação de 

carga/descarga, não sendo assim necessária a utilização de empilhadoras. 

Actualmente na SAL não só não existe um cais de carga deste tipo como não está implementada 

qualquer zona de preparação de cargas, pelo que o carregamento dos camiões tem de ser 

obrigatoriamente feito pelos condutores das empilhadoras. Estes não só têm de ir ao armazém 

buscar cada uma das paletes como têm de, após chegarem junto aos camiões, levantar as paletes de 

modo a poder colocá-las no camião. Esta última operação representa uma parcela considerável do 

tempo de carga como se verificou na secção 4.4.2, com um tempo médio de 10 minutos.  

Após uma visita a um centro de distribuição de produtos alimentares que recebe camiões 

provenientes da SAL e no qual é o próprio condutor do camião a proceder à sua carga, foi possível 

determinar que o tempo médio de carga de um camião com 30 paletes de produtos semelhantes às 

da SAL é de cerca de 30 minutos. Importa aqui também frisar que a grande maioria dos condutores 

de camião que efectuam as cargas na SAL já realizam este tipo de operação em armazéns de vários 

clientes, pelo que estarão aptos a fazê-lo também no carregamento dos seus camiões na SAL. Para 

além disso, trata-se de uma operação bastante simples, sendo apenas necessária uma formação no 
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sentido de evitar incidentes. Deverá ter-se especial atenção às medidas de segurança visto que os 

condutores passam a ter acesso ao interior do armazém, o que não acontecia anteriormente. 

Assim sendo, propõe-se a criação de um cais de carga que permita o carregamento por trás, visto 

que assim não só se elimina o tempo despendido na elevação de cada uma das paletes no momento 

de carregar o camião como permite que passe a ser o próprio condutor do camião a executar a 

operação de carregamento do camião.  

Desta forma, é possível alcançar dois benefícios em simultâneo. Um deles prende-se com os 

condutores de empilhadora, que deixarão de ser responsáveis por colocar as paletes no interior do 

camião, permitindo-lhes reduzir em cerca de 10 minutos o tempo despendido em cada carga 

efectuada durante a operação de expedição. O segundo benefício está relacionado com o tempo que 

cada camião leva a ser carregado no cais. Actualmente, verifica-se um tempo de carga médio de 

cerca de 40 minutos, sendo que em meses de pico atingem-se valores na ordem dos 50 minutos (ver 

secção 4.4.2). Com a construção do novo cais, com carregamento por trás realizado pelo próprio 

condutor do camião, será possível verificar-se um tempo médio de carregamento de 30 minutos, o 

que equivale a um decréscimo de cerca de 10 minutos face ao tempo médio de carga actual, e de 

cerca de 20 minutos face aos valores registados presentemente em meses de pico. 

4.4.5 Dimensionamento do cais de carga 
 

Nesta subsecção pretende-se dimensionar o novo cais de carga do armazém do Cruzeiro, inserido no 

projecto One-Site, tendo em consideração as previsões de crescimento, no horizonte temporal de 10 

anos. 

De modo a perceber qual a dimensão que o novo cais de carga deve apresentar, ou seja, quantos 

lugares para receber camiões deve o cais possuir, é fundamental saber quantas cargas serão 

efectuadas diariamente na SAL. 

Tal como já se referiu na subsecção 4.4.1, a sazonalidade afecta o números de cargas que se 

verificam nas instalações da SAL. Relativamente à sazonalidade anual, o mês de Agosto é aquele 

que apresenta a maior percentagem do total de cargas anuais (13,5%), com um valor de 1 180 

cargas. Já no que diz respeito à sazonalidade mensal, esta traduz-se num maior número de cargas 

na última semana dos meses, sendo esta responsável por cerca de 35% do total de cargas mensais. 

É de referir que o cais de carga deve ser dimensionado de modo a que seja capaz de responder à 

totalidade das cargas num momento de pico, visto que o contrário implicaria pôr em causa o nível de 

serviço prestado pela SAL aos seus clientes. Assim sendo, e tendo em consideração os factores de 

sazonalidade já mencionados, o dimensionamento do novo cais da SAL terá como base o número de 

cargas efectuadas na  última semana do mês de Agosto.  

Ademais, deve ainda considerar-se o crescimento do número de cargas, tendo em consideração as 

previsões de crescimento, no horizonte temporal considerado. Assume-se assim uma previsão de 

crescimento do número de cargas igual a 0,5% ao ano, em linha com o crescimento das 

necessidades de armazenagem já previsto neste documento.   
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Assim sendo, o novo armazém da SAL deve ter capacidade para responder a um total de 434 cargas, 

no decorrer da semana de maior pico do ano (ver equação (1)). 

1180! !"#$"%!ê! ∗ 0,35! !ê!
!"#$%$!!"!!"#$ ∗ 1 + 0,005 !" ≅ 434! !"#$"%

!"#$%$!!"!!"#$!        (1) 

Considerando que o armazém da SAL apenas opera durante os dias úteis, o número de cargas por 

dia durante a semana de pico será igual a 87 cargas (ver equação (2)). 

 
!"!! !"#$"%

!"#$%$!!"!!"#$
!! !"#$
!"#$%$

≅ 87! !"#$"%
!"#!!"!!"#$     (2) 

De modo a perceber qual o número de lugares que o novo cais deve apresentar, é necessário saber 

quantas cargas um lugar é capaz de efectuar no decorrer de um dia. Para isso é necessário saber 

qual o número de horas que o cais do armazém funciona e quanto tempo se demora a efectuar uma 

carga. Recorde-se que neste documento se propõe que seja o próprio condutor do camião a executar 

a carga do camião, carga essa que já estará localizada na zona de preparação de carga junto ao cais. 

Tal como já se referiu, o armazém opera em dois turnos de 8 horas cada, totalizando 16 horas de 

funcionamento por dia. Contudo, tal como se referiu na subsecção 4.4.3, às 22h e às 23h 

praticamente não chegam camiões para carregar à SAL, pelo que se considera que o cais apenas 

opera durante 14 horas úteis por dia. Relativamente ao tempo que demora a executar cada carga, 

segundo os valores apresentados na subsecção 4.4.4, estima-se que o condutor do camião demore 

cerca de 30 minutos. Assim sendo, cada lugar do cais será capaz de efectuar 28 cargas por dia (ver 

equação (3)). 

!"#"$%&"&'!!"!!"#"!!"#$%!!"!!"#$ = ! !"!
!!"#$
!"#$

!,!!!!"#$!"#$"
= 28! !"#$"%!"#$     (3) 

Tendo em consideração o número de cargas que serão necessárias efectuar em cada dia da semana 

de pico e o número de cargas que cada lugar do cais é capaz de realizar, é possível concluir que 

serão necessários 4 lugares no novo cais do armazém da SAL (ver equação (4)). 

!ú!"#$!!"!!"#$%&'!!"!!"#"!!"#$ = !
!"! !"#$"%

!"#!!"!!"#$
!"!!"#$"%!"#

≅ 3,11! ⇒ 4!!"#$%&'                   (4) 

Note-se que apesar de o valor aproximado ter sido de 3,11 lugares, foi necessário arredondar para o 

número interior seguinte, pelo que o cais deverá apresentar 4 lugares. Para além disso considerou-se 

que, ao incorporar 4 lugares no novo armazém, se estava também a acrescentar uma margem de 

segurança para os períodos de maior pico. Esta margem de segurança procura fazer face tanto a 

possíveis atrasos e imprevistos como à oscilação do número de camiões que chegam à SAL para 

carregar ao longo do dia (ver figura 19 na subsecção 4.4.3). 

4.5 Selecção de equipamento 
 

4.5.1 Blocos de armazenagem 
 

Os equipamentos principais de um armazém são os seus blocos de armazenagem. No caso da SAL 

não faz sentido incorporar um elevado grau de automação ao equipamento de armazenagem, 
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recorrendo por exemplo a um sistema AS/RS, visto que o valor das paletes movimentadas não 

justifica o investimento que seria necessário efectuar. 

Tal como já foi referido anteriormente, na SAL utilizam-se dois tipos de blocos de armazenagem: 

estante e placa. Cada um destes tipos de blocos apresenta as suas vantagens e desvantagens.  

As estantes ajudam a maximizar a utilização do armazém, visto que numa mesma área consegue 

aumentar-se o número de paletes armazenadas, visto que permite armazenar as mesmas em vários 

níveis de altura. Contudo, este tipo de armazenagem acarreta um custo consideravelmente superior 

ao armazenamento em placa (ver anexo 8). Ademais o armazenamento em estante torna as 

operações de colocação e retirada de paletes dos blocos de armazenagem mais morosas, devido 

tanto ao tempo que se despende a elevar as paletes para os níveis superiores como à atenção 

redobrada que os condutores de empilhadora necessitam de ter enquanto se encontram a manobrar 

a empilhadora no interior desta estrutura.  

Já no caso do armazenamento em placa as suas grandes vantagens prendem-se com o seu menor 

custo (ver anexo 8) e com a maior facilidade com que se processam as operações de colocação e 

retirada de paletes nestes blocos de armazenagem em contraposição com as estantes. Porém, este 

tipo de armazenagem não ajuda a maximizar a utilização do armazém, isto porque apenas se pode 

armazenar, neste caso, até um máximo de dois níveis de altura, para além de ter de se respeitar as 

regras de armazenagem já mencionadas anteriormente, consoante o tipo de palete que se esteja a 

armazenar. 

No ponto 4.3.1.2 percebeu-se que a capacidade máxima do novo armazém da SAL, inserido no 

projecto One-Site, deverá ser igual a 16898 paletes. Já a área máxima disponível para a construção 

do novo armazém principal para produtos acabados é de 13056 m2, a que corresponde uma área útil 

máxima para blocos de armazenagem igual a 7181 m2 (ver ponto 4.3.1.2). Contudo, ainda não se 

analisou que proporção estante/placa deverá ser utilizada neste novo armazém, o que determinará 

também qual a área necessária para responder a às necessidades de armazenagem referidas. 

No sentido de calcular qual a melhor proporção estante/placa que, respeitando as restrições 

existentes, minimize o custo de implementação dos blocos de armazenagem, desenvolveu-se um 

problema de optimização. Trata-se de um problema de programação linear onde quer as restrições 

quer a função objectivo são lineares. 

Função Objectivo: 

!"#!! = !!"!!! + !!"!!          (5) 

s.a. 

!
! !! +

!"
!" !! ≤ !"#$         (6) 

! + !! = !"               (7) 

! ≥ 0                                                                  (8) 

! ≥ 0           (9) 
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onde 

• ! – Número de paletes a ser armazenadas em estante. 

• ! – Número de paletes a ser armazenadas em placa. 

• ! – Custo total de implementação dos blocos de armazenagem. 

• !"/!" − Custo de implementação dos blocos de armazenagem respectivamente em estante 
e placa  

• !"#$ – Área máxima disponível para os blocos de armazenagem. 

• !" – Capacidade total do armazém em número de paletes. 
 
A função objectivo do problema de optimização (5) minimiza o custo da implementação dos blocos de 

armazenagem, sendo o seu valor expresso em euros. Os custos no caso em estudo são 

respectivamente de 45€ e 15€ por cada palete armazenada em estante (!") e em placa (!"). 
A equação (6) assegura que a área ocupada pelos blocos de armazenagem não ultrapassa a área 

máxima disponível para estes mesmos blocos (!"#$), que no caso em análise é igual a 7181 m2 (ver 

subsecção 4.3.4). A cada palete armazenada em estante atribui-se uma área igual a !!!!m
2, ao passo 

que a cada palete armazenada em placa atribui uma área igual a !"!"!!m
2 (ver anexo 8). 

A equação (7) garante que a soma do número de paletes atribuídas aos blocos de armazenagem do 

tipo estante e do tipo placa totaliza a capacidade total do novo armazém da SAL (!"), que no caso 

em análise toma o valor de 16 898 paletes. 

A equação (8) impede que o número de paletes armazenadas em estante seja negativo.  

A equação (9) impede que o número de paletes armazenadas em placa seja negativo.  

Na figura 20 encontra-se a representação gráfica do problema de optimização definido anteriormente.!!

Função!objectivo 

Gradiente 

Restrição!da!Área!

Restrição!da!Capacidade!

Conjunto!de!admissibilidade 

Figura!20!)!Representação!gráfica!do!problema!de!optimização. 
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Como é possível verificar a partir da figura 20, o conjunto de pontos que satisfaz todas as restrições 

do problema forma o conjunto de admissibilidade. Neste problema este conjunto é definido por uma 

recta, representada a verde. Já a função objectivo Z = !45!x + 15!y, representada a vermelho, define 

uma recta que pode ser deslocada paralelamente no sentido do seu gradiente (garantindo o 

decrescimento de Z, visto que se procura minimizar o seu valor), até se tornar tangente à região 

admissível. Os pontos de tangência obtidos (A e B) correspondem aos pontos do conjunto de 

admissibilidade que, respeitando todas as restrições, optimizam a função objectivo. As coordenadas 

dos pontos de tangência e o valor da função objectivo nesses mesmos pontos encontram-se 

resumidos na tabela 9. 

!!!!!!!!!!!!!Tabela!9!)!Valores!da!função!objectivo!nos!pontos!de!tangência.!
Coordenadas dos 

pontos de tangência 

Valor da função objectivo  

(Custo de implementação dos blocos de armazenagem) 

A (13 346; 3 552) 653 850 € 

B  (16 898; 0) 760 410 € 
 

A recta escolhida,!45!x + 15!y = !653!850!, passa pelo ponto (13 346; 3 552), pelo que a solução 

óptima será ! = 13!346 e ! = 3!552. Ou seja, o novo armazém da SAL deverá ter uma capacidade em 

estante igual a 13 346 paletes e uma capacidade em placa igual a 3 552 paletes. Refira-se ainda que 

a área utilizada pelos blocos de armazenagem é igual ao máximo permitido pela restrição, sendo 

assim igual a 7181 m2. Isso implicará que a área total do novo armazém principal seja igual à área 

máxima permitida de 14147 m2 (ver ponto 4.3.1.2) .Estes valores foram ainda confirmados recorrendo 

à implementação de um modelo de optimização linear na ferramenta Solver do software Excel. 

Actualmente, já existem blocos de armazenagem do tipo estante no armazém principal do Cruzeiro 

com capacidade para 7 202 paletes (ver anexo 3), podendo estes ser reutilizados no layout do novo 

armazém da SAL, pelo que apenas será necessário adquirir blocos de armazenagem com um total de 

capacidade igual a 6 144 paletes.  

Ainda relativamente aos blocos de armazenagem do tipo estante, importa perceber qual o número de 

níveis em altura que estes devem apresentar. Tal prende-se com o facto de o número de níveis em 

altura do bloco influenciar directamente a altura da estrutura de armazenagem, pelo que se deve ter 

em conta a altura máxima permitida para estas estruturas no armazém da SAL, que é igual a 6 m. A 

tabela 10 apresenta o número máximo de níveis em altura permitidos nas estantes, consoante a 

altura máxima da palete a armazenar nesse bloco, tendo em consideração a restrição relativa à altura 

máxima permitida, segundo as normas de segurança da própria SAL. 

!!!!!Tabela!10!)!Número!máximo!de!níveis!em!altura!das!estantes.!
Altura máxima da palete a armazenar no bloco 

(em metros) 
Número máximo de níveis em altura 

1,3 4 
1,45 3 
1,7 3 

 

A partir da tabela 10 é possível perceber que apenas os blocos de armazenagem com capacidade 

para alojar paletes com alturas máximas iguais a 1,3 m podem possuir 4 níveis em altura. Ao 
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contrário dos blocos com capacidade para receber paletes com alturas máximas iguais a 1,45 m e 1,7 

m, que apenas podem apresentar 3 níveis em altura. 

Importa por isso, perceber qual a distribuição de alturas das paletes dos vários produtos da SAL. A 

tabela 11 resume as percentagens relativas das vendas anuais dos produtos consoante as alturas 

das suas paletes.  

!!Tabela!11!)!Percentagem!relativa!das!vendas!anuais!dependendo!da!altura!da!palete!de!cada!SKU.!
Altura da Palete 

(em metros) 
Percentagem relativa das vendas anuais 

Altura ≤ 1,3 8% 
1,3 < Altura ≤ 1,45 69,60% 
1,45 < Altura ≤ 1,7 22,40% 

 

Como é possível concluir a partir da tabela 11, a maioria dos produtos da SAL (69,60%) possui 

paletes cujas alturas estão situadas no intervalo entre 1,3 m e 1,45 m. Saliente-se ainda que nenhum 

SKU apresenta paletes com altura superior a 1,7 m, e que apenas 8% das vendas da SAL 

corresponde a produtos com alturas de palete iguais ou inferiores a 1,3m. 

Este último dado é bastante relevante para a decisão do número de níveis que as novas estantes a 

instalar no armazém da SAL deverão apresentar. Visto que actualmente já existe um bloco de 

armazenagem cuja altura máxima da palete a armazenar é de 1,3 m, e sendo a sua capacidade de 

1280 paletes equivalente a cerca de 8% da capacidade total do novo armazém (16 898 paletes), 

optou-se por já não instalar mais estantes com estas características. De modo a contribuir para a 

flexibilidade do processo de armazenagem, os novos blocos de armazenagem do tipo estante terão 

capacidade para alojar paletes cujas alturas sejam iguais ou inferiores a 1,7 m, tendo assim 

capacidade para alojar paletes de qualquer um dos SKUs da SAL. 

Relativamente aos blocos de armazenagem do tipo placa, existe actualmente uma capacidade 

instalada neste tipo de blocos igual a 7 300 paletes. Contudo, estes blocos não podem ser 

reutilizados no novo armazém da SAL, visto que não se trata de uma estrutura de armazenagem mas 

sim apenas de um tipo de pavimento diferente do existente no resto do armazém. Assim sendo, terá 

de se considerar a instalação de uma nova capacidade de 3 552 paletes em placa no novo armazém. 

No anexo 6 apresenta-se uma tabela com a descrição dos blocos de armazenagem que serão 

utilizados no novo armazém da SAL. Esta proposta de distribuição da capacidade pelos blocos de 

armazenagem foi realizada tendo em consideração a área disponível no novo armazém, sendo a 

localização dos blocos de armazenagem apresentada na proposta de layout do novo armazém que 

será abordado detalhadamente na próxima secção, acerca do layout do armazém.  

4.5.2 Empilhadoras e porta-paletes 
 

Actualmente, os únicos equipamentos de manuseamento de material utilizados na SAL são as 

empilhadoras existentes tanto no Luso como no Cruzeiro. Com a extinção da unidade fabril do Luso, 

as empilhadoras aí existentes poderão ser transferidas para a nova instalação do Cruzeiro. Segundo 

o responsável da logística da SAL, deixará de ser necessária uma das actuais empilhadoras com a 
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existinção das tarefas duplicadas em ambas as fábricas. Contudo, será necessário adquirir porta-

paletes para a zona do cais de carga, sendo necessários um por cada um dos 4 lugares do cais.  

É de referir que estes equipamentos não são da propriedade da SAL, sendo estes alugados a uma 

empresa fornecedora. Através de uma proposta de renegociação de contrato foi possível perceber-se 

que o montante pago anualmente pela SAL poderá ser mantido visto que a diminuição em uma 

unidade do número de empilhadoras compensará o acréscimo das 4 porta-paletes necessárias para o 

carregamento dos camiões no cais de carga. 

4.6 Layout do armazém 
 
Nesta secção apresenta-se a proposta de layout para o novo armazém da SAL, inserido no projecto 

One-Site, justificando-se a localização de cada uma das secções que dele fazem parte: cais e zona 

de preparação de cargas, blocos de armazenagem, espaço dedicado ao material de embalagem e 

zona de manuseamento de paletes. Primeiramente é realizada uma análise preliminar às distâncias 

que são necessárias percorrer em armazém. 

4.6.1 Proposta de layout para o novo armazém da SAL 

 
Apresenta-se agora a proposta de layout para o novo armazém da SAL, inserido no projecto One-Site 

(ver figura 21), sendo a justificação da localização de cada secção realizada nas subsecções 

seguintes. No anexo 7 é apresentada uma versão aumentada deste mesmo layout. 

Figura!21!)!Proposta!de'Layout'para!o!novo!armazém!da!SAL. 
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4.6.2 Análise preliminar às distâncias a percorrer em armazém 
 
O armazém deve estar organizado de forma a que as distâncias a percorrer pelas paletes sejam 

minimizadas. No caso da SAL devem considerar-se as distâncias desde as saídas das linhas de 

produção até aos blocos de armazenagem e, posteriormente, desses mesmos blocos até ao cais. 

!"#$â!"#$!!"#$%##&'(!!"#!!"#$%$ = 
!"#$â!"#$!!"#$!!!!!"#ℎ!!!"!!"#$%çã!!!!!!!"#$#! + !"#$â!"#$!!"#$!!!!!"#$#!!!!!!"#$ 

 
Contudo, tal como já foi referido anteriormente, a nova instalação do Cruzeiro terá linhas produtivas 

em lados opostos na instalação (ver figura 21), o que acarreta uma complexidade à decisão da 

localização tanto dos blocos de armazenagem como do cais de carga. Importa portanto perceber até 

que ponto não existem mais paletes a saírem das linhas de produção de um dos lados do armazém, 

o que ajudaria a perceber quais as melhores localizações para estas estruturas. 

Assim sendo, realizou-se uma análise dos níveis produtivos das linhas de produção existentes na 

SAL. A tabela 12 resume os resultados desta análise, apresentando a percentagem relativa da 

produção de cada uma das linhas de produção da SAL.  

Tabela!12!)!Análise!das!percentagem!relativas!das!linhas!produtivas!consoante!a!sua!localização!no!armazém.!

Linha&produtiva& Percentagem&relativa&da&produção& Lado&do&Armazém& Percentagem&total&de&
produção&de&cada&lado&

2L# 5,5%& Esquerdo&
Esquerdo#

#
16,8%&

3C# 7,0%& Esquerdo&

4C# 4,0%& Esquerdo&

2C# 0,3%& Esquerdo&

4L# 30,4%& Direito&
Direito#

#
83,2%&

5C# 1,9%& Direito&

5L# 40,3%& Direito&

6C# 10,6%& Direito&
Nota: A linha 1C (linha do gelo) não foi considerada pois os seus produtos são armazenados num local específico da instalação. 

A partir da tabela 12 é possível perceber que a maioria do fluxo de paletes entra no armazém através 

das linhas produtivas existentes no lado direito (83,2%). Existe assim um potencial de redução das 

distâncias percorridas pelas paletes em armazém caso o cais de carga fique também  localizado do 

lado direito do armazém. Desta forma, as distâncias percorridas pela paletes provenientes das linhas 

produtivas deste lado do armazém, e que fiquem armazenadas em blocos de armazenagem também 

deste lado, serão bastante reduzidas, face ao que aconteceria caso o cais de carga ficasse localizado 

do lado esquerdo ou ao centro do armazém. 

4.6.3 Localização do cais e da zona de preparação de cargas 
 
Decidir qual a melhor localização para o cais de carga é um aspecto essencial no que diz respeito ao 

layout de um armazém, visto que afecta largamente a eficiência da operação de expedição.  

Tal como se concluiu a partir da análise dos níveis produtivos das linhas de produção existentes na 
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SAL, o cais de carga do novo armazém da SAL deverá ficar localizado do lado direito do armazém 

(ver figura 21). Deste modo é possível minimizar as distâncias percorridas em armazém, visto que a 

grande maioria dos produtos a entrarem no armazém provêm deste mesmo lado. 

Já no que diz respeito à zona de preparação de cargas, esta ficará logicamente junto ao cais, no 

interior do armazém, tal como demonstra o layout do novo armazém apresentado na figura 21. 

4.6.4 Localização dos blocos de armazenagem para produto acabado 
 

A localização dos blocos de armazenagem para produto acabado no novo armazém da SAL é visível 

na proposta de layout do novo armazém apresentado na figura 21.  

Desde logo é importante mencionar que se tenta manter ao máximo as estruturas já instaladas no 

actual armazém principal do Cruzeiro. Daí que a grande maioria dos blocos já existentes no actual 

armazém se tenham mantido ou apenas aumentado. Dos blocos b1 ao b14 apenas os blocos (b9 e 

b10) foram acrescentados face ao layout actual do armazém. 

Relativamente aos restantes blocos de armazenagem (b15 a b23), os seis primeiros são do tipo 

estante, ao passo que os restantes três são do tipo placa. Estes serão os blocos de armazenagem 

que, para todos os SKUs que sejam produzidos nas linhas produtivas localizadas no lado direito do 

armazém, permitem minimizar as distâncias linha de produção – bloco de armazenagem e bloco de 

armazenagem – cais. Relembre-se que mais de 80% do número total de paletes a armazenar é 

proveniente deste lado do armazém.  

Optou-se por localizar os blocos do tipo placa (b21, b22 e b23) nesta zona “privilegiada” do armazém  

visto que grande parte dos produtos da classe A e B, ou seja, dos produtos com maior rotatividade e 

que são produzidos por linhas produtivas deste lado do armazém, possuem paletes empilháveis. 

Espera-se que estes sejam os produtos que maioritariamente serão armazenados nestes blocos, 

devido às regras de armazenagem já mencionadas anteriormente neste documento. 

Já em relação aos blocos do tipo estante (b15 a b20), estes foram colocados nestas localizações de 

modo a maximizar o número de paletes que podem ser armazenadas nesta zona “privilegiada” do 

armazém.  

4.6.5 Localização do espaço dedicado ao material de embalagem 
 

Em linha com o que foi acordado com o responsável pelo armazenamento do material de embalagem 

para além do armazém secundário já existente no Cruzeiro será necessário dedicar o espaço 

actualmente ocupado pelos blocos de armazenagem P, Q e R para o armazenamento de material de 

embalagem, em particular de europaletes, o qual não necessitará das estantes actualmente 

existentes. Sendo este espaço do armazém um dos mais distantes tanto da saída das linhas de 

produção como do cais, torna-se o menos atractivo para o armazenamento de produtos acabados e o 

mais indicado para materiais de embalagem. O mesmo acontecerá com os actuais blocos de 

armazenagem I e J que deverão ceder o seu espaço para o armazenamento de garrafas de vidro 

vazias. Este espaço foi o escolhido visto ser aquele que fica mais próximo da linha de produção 2L 

que utiliza este tipo de material de embalagem.  
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A soma destes novos espaços dedicados ao armazenamento de material de embalagem totaliza 

397m2, sendo possível verificar as suas localizações no layout do novo armazém (ver figura 21). 

4.6.6 Localização da zona de manuseamento de paletes 
 

No novo armazém da SAL, inserido no projecto One-Site, encontra-se um espaço equivalente a cerca 

de 195 m2, que será dedicado à actividade de manuseamento de paletes (ver figura 21). Optou-se por 

localizar esta zona num local central do armazém de modo a facilitar as operações de recolha de 

paletes que os funcionários afectos a esta actividade necessitam de executar regularmente. 

4.6.7 Corredores de passagem 
 

Relativamente aos corredores de passagem no armazém decidiu-se atribuir a mesma largura que a 

que se verifica nos corredores do actual armazém do Cruzeiro. É assim garantido o nível de 

segurança necessário para as operações em armazém (ver figura 21). 

4.7 Estratégias operacionais 
4.7.1 Estratégias de picking de encomendas 
 

Visto que o picking de encomendas na SAL não realiza rotas de recolha de várias paletes (ver 

subsecção 2.3.7), as suas estratégias são directamente influenciadas pelas estratégias de 

armazenamento. Ou seja, o picking de encomendas será tanto melhor quanto melhor for a alocação 

de produtos , o que bem demonstra a importância das estratégias de armazenamento no armazém da 

SAL. Estas estratégias serão abordadas detalhadamente nos restantes pontos desta secção. 

4.7.2 Estratégias de armazenamento 

Em relação às estratégias de armazenamento, é importante perceber a forma como as paletes devem 

ser alocadas aos blocos de armazenagem de modo a optimizar a capacidade instalada no armazém.  

O facto de existirem diversas regras de armazenagem e de as linhas de produção estarem 

localizadas em dois lados opostos da instalação dificulta a determinação dos melhores locais de 

armazenagem para cada produto. Daí que se tenha optado por desenvolver um modelo matemático 

que, considerando as características do sistema real e as restrições de armazenagem existentes, 

procura a solução óptima de alocação dos produtos em armazém. 

4.7.3 Definição do problema 
 

Resumidamente, o problema em estudo pode ser definido como:  

Dados: 

• O número de paletes a armazenar de cada SKU.  

• A quantidade de linhas produtivas. 

• A discriminação da linha produtiva responsável pela produção de cada um dos SKUs. 

• As características específicas das paletes de cada SKU: empilhável ou não, retornável ou 

não e a altura da palete. 

• A quantidade de blocos de armazenagem existentes (incluindo um bloco representativo da 
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DLS). 

• A quantidade de linhas de armazenagem existentes (incluindo as linhas representativas da 

DLS). 

• A discriminação do bloco de armazenagem que contém cada linha de armazenagem. 

• As características específicas dos blocos de armazenagem: tipologia (estante ou bloco), 

número de linhas, profundidade das linhas, número de níveis em altura e altura máxima das 

paletes a armazenar no bloco. 

• A discriminação dos blocos de armazenagem onde se pode armazenar cada SKU 

considerando a altura máxima das paletes a armazenar nesse bloco. 

• A distância entre a saída de cada linha de produção e cada um dos blocos de armazenagem. 

• A distância entre cada bloco de armazenagem e o cais de carga. 

• As restrições de armazenagem relativas às características específicas de cada um dos 

blocos de armazenagem: respeito pela capacidade máxima de armazenagem do bloco,  

existências de paletes de apenas um SKU por cada linha de armazenagem, no 

armazenamento em placa de produtos empilháveis e não retornáveis o 2º nível em altura tem 

de conter menos uma linha de produtos que os existentes no 1º nível e, finalmente, no 

armazenamento em placa de produtos não empilháveis apenas se pode empilhar a uma 

palete de altura. 

Determinar:  

• A alocação das paletes de cada SKU aos blocos de armazenagem do armazém.  

• As paletes a enviar para buffer na DLS de cada um dos SKUs.   

De modo a minimizar a distância total percorrida pelas paletes.  

4.7.4 Formulação matemática do modelo 
 

Nesta subsecção descreve-se a formulação matemática do modelo de optimização, no âmbito do 

caso em estudo. Assim sendo, são descritos os índices, os conjuntos e os parâmetros utilizados bem 

como as variáveis de decisão envolvidas. Por fim descreve-se a formulação matemática do problema, 

constituída pela função objectivo e pelas restrições a si associadas. 

4.7.4.1 Índices e conjuntos 
 

Os conjuntos permitem a definição da estrutura do armazém e dos produtos a armazenar neste. 

Através da estrutura definida, é possível definir equações simples e lineares que definam as 

restrições do problema a serem satisfeitas. Torna-se antes de tudo necessário definir os seguintes 

índices por forma a definir posteriormente os conjuntos necessários: 

Índices 

• p – linhas de produção. 

• b – blocos de armazenagem. 

• l – linhas de armazenagem. 

• s – SKUs. 
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Conjuntos 

• !!,! – linha produtiva (!) responsável pela produção de cada um dos SKUs (!). 

• !!,! !– bloco de armazenagem (!) a que pertence cada uma das linhas de armazenagem (!). 
• !!,! ! – blocos de armazenagem (!) onde se pode armazenar cada SKU (!) considerando a 

altura máxima das paletes que cabem nesse bloco. 

• !1!!– paletes de SKUs (!) que são empilháveis. 

• !0!!– paletes de SKUs (!) que não são empilháveis. 

• !1!!– paletes de SKUs (!) que são retornáveis. 

• !0!!– paletes de SKUs (!) que não são retornáveis. 

• !1!!– blocos de armazenagem (!) que são da tipologia estante. 

• !0!!– blocos de armazenagem (!) que são da tipologia placa. 

4.7.4.2 Parâmetros 
 

Os parâmetros utilizados no modelo são apresentados de seguida: 

• !"#$%!!– Número de paletes a armazenar do SKU (!). 

• !"#_!"#!!– Altura das paletes de cada SKU (!) em milímetros. 

• !"#!!– Número de linhas de armazenagem que compõem cada bloco de armazenagem (!). 

• !"#$!!– Profundidade das linhas de armazenagem de cada bloco de armazenagem (!). 

• !"#_!"!"!!!– Número de níveis em altura de cada bloco de armazenagem (!). 

• !"#_max_!"#!!– Altura máxima das paletes a armazenar em cada bloco de armazenagem (!) 

em milímetros. 

• !"#$!,!!– Distância total em metros entre cada linha de produção (!) e cada bloco de 

armazenagem (!) somada à distância entre cada bloco de armazenagem (!) e o cais de 
carga. 

4.7.4.3 Variáveis 
 

Encontram-se incorporadas no modelo variáveis pertencentes a três tipos distintos: variáveis 

contínuas, variáveis binárias e variáveis inteiras. 

 
Variável contínua: 
• !!,!,!,!!!– Número de paletes do SKU (!) enviadas da linha de produção (!) para o bloco de 

armazenagem (!), para a sua linha de armazenagem ! . 
Variáveis binárias: 
• !!,!!= 1 caso existam paletes do SKU (!) armazenadas na linha de armazenagem (!), 0 caso 

contrário. 

• !!,!!= 1 caso existam paletes do SKU (!) armazenadas no bloco de armazenagem (!), 0 

caso contrário.. 
Variável inteira: 
• !!!– Distância total percorrida pelas paletes. 
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4.7.4.4 Formulação matemática 
 

Tendo em consideração as características do problema em estudo, e através dos conjuntos, 

parâmetros e variáveis definidas anteriormente, apresenta-se em seguida a formulação matemática 

do modelo. 

Função objectivo: 

!"#!!! = ! !!,!,!,! ∗
!,! !∈!!!,!!,! !∈!!!,!!!

!"#$!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(10)!

s.a.: 

!!,!,!,!
!!! !,! !∈!!!,!!∩!!: !,! !∈!!!,!!!:(!,!)!∈!!!,!

= !"#$%!!!,!!!!!!!!∀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(11) 

!!,!,!,!
(!,!)!∈!!!,!

!≤ !"#$! ∗ !"!!"#$#!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!∀(!, !) ∈ !!,! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(12) 

!!,!
!!

≤ 1!!,!!!!!!!!!!∀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(13) 

!!,!,!,!
!!!: !,! ∈!!!,!!!,! ∈!!!,!

!≤ !!,! ∗ !"#$! ∗ !"#_!"#$#!
!!!!!: !,! ∈!!!,!

 

−!!"#!! ∗ !!,!
!,! !∈!!!,!!∩!!!∈!!!!∩!!!∈!!!!

!!!!,!!!!!!!!!∀! ∈ !0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(14) 

!!,!,!,!
!,! ∈!!!,!!∩!!!∈!!!!

!≤ !!"#$! ∗ !"!!"#$#!2 !!!!,!!!∀! ∈ !0! !, ! ∈ !!,! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(15) 

!!,!,!,!
!:(!,!)!∈!!!,!!

− !!"#$! ∗ !"!!"#$#! ∗ !!,! !≤ 0!!!!,!!!!!!!∀! !, ! ∈ !!,! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(16) 

!!,!,!,!
!!!!!!!!

− !!"#$! ∗ !"!!"#$#! ∗ !"#! ∗ !!,! !≤ 0!!,!!!!!!!!!!∀!! ∀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(17) 

A função objectivo do modelo (10) minimiza as distâncias percorridas pelas paletes, desde a saída da 

linha de produção até ao bloco de armazenagem e, posteriormente, do bloco de armazenagem até ao 

cais de carga. 

A equação (11) assegura que o somatório dos fluxos de paletes de cada SKU é igual à quantidade de 

paletes que existe para armazenar desse SKU, garantindo-se assim que todas as paletes são 

alocadas a um dado bloco e a uma dada linha de armazenagem. 

A restrição (12) estabelece que o somatório dos fluxos de paletes destinados a uma dada linha de 

armazenagem tem de ser igual ou inferior à capacidade dessa mesma linha, capacidade essa 

∧

∧

∧
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traduzida pela multiplicação da profundidade do bloco, no qual essa linha se insere, pelo número de 

níveis em altura que esse bloco apresente. 

A restrição (13) impõe que a uma dada linha de armazenagem apenas possam estar alocadas 

paletes de, no máximo, um SKU. 

A restrição (14) estabelece que o somatório dos fluxos de paletes empilháveis e não retornáveis, 

destinadas a um bloco de armazenagem do tipo placa, seja igual ou inferior à capacidade máxima 

das linhas de armazenagem utilizadas por estas paletes subtraída pela capacidade de um nível em 

altura dessas linhas de armazenagem por cada produto empilhável e não retornável existente no 

bloco. Garante-se assim que no armazenamento em placa de produtos empilháveis e não retornáveis 

o 2º nível em altura conterá menos uma linha de produtos que os existentes no 1º nível. 

A restrição (15) impõe que no armazenamento em placa de SKUs cujas paletes sejam não 

empilháveis as linhas de armazenagem ocupadas por estes SKUs apenas possam conter paletes no 

1º nível em altura. Visto que o número de níveis em altura dos blocos de armazenagem do tipo placa 

é igual a 2, ao se dividir por 2 a capacidade máxima da linha de armazenagem, dada pela 

multiplicação da profundidade do bloco pelo número de níveis em altura desse bloco, passa a ser 

imposta uma nova capacidade máxima para a linha de armazenagem, sendo esta igual a apenas a 

capacidade do seu 1º nível.  

Na equação (16) define-se a variável binária !!,!, garantindo que esta é igual a 1 caso existam paletes 

do SKU (!) armazenadas na linha de armazenagem (!), e que esta assume o valor de 0 caso 

contrário, tendo em conta a função objectivo. 

Na equação (17) define-se a variável binária !!,!, garantindo que esta é igual a 1 caso existam 

paletes do SKU (!) armazenadas no bloco de armazenagem (!), e que esta assume o valor de 0 

caso contrário, tendo em conta a função objectivo. 

4.7.5 Procedimento para obtenção de soluções 
 

Após a formulação do modelo matemático, segue-se a escolha do melhor procedimento para a sua 

resolução, sendo este baseado, regra geral, em linguagem de programação. No presente trabalho, o 

modelo matemático foi implementado em linguagem GAMS. Este software recorre à optimização 

inteira mista, através do algoritmo ILOG CPLEX, para encontrar a solução óptima. 

Importa ainda referir que o modelo MILP desenvolvido foi resolvido pelo GAMS/CPLEX (versão 23.6), 

num computador Two Intel® Xeon X568 com 2.66 GHz e 12 Gb RAM.  

4.7.6 Validação do modelo 
 

Após a implementação do modelo, importa proceder-se à sua validação de forma a verificar a 

representatividade da realidade do modelo desenvolvido. Esta fase inclui o teste e o aperfeiçoamento 

do modelo no sentido de detectar e corrigir possíveis falhas. 

O modelo foi assim testado com exemplos de menor dimensão. Foram efectuadas várias alterações 

ao modelo inicial, sendo assim possível detectar e corrigir diversas falhas. Assim sendo, o modelo 

final é o resultado de várias iterações e, visto que respeita todas as restrições enunciadas 

anteriormente, foi possível provar a sua validade. 
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4.7.7 Aplicação do modelo e resultados obtidos 
 

Após a formulação e a validação do modelo procedeu-se à recolha de dados no sentido de aplicar o 

modelo ao caso real em estudo. Esta etapa é muito importante, na medida em que os resultados 

obtidos caracterizarão tanto melhor o caso real quanto mais próximos da realidade forem os dados 

utilizados. No anexo 9 é possível encontrar todos os dados que serão utilizados no modelo e que 

caracterizam tanto os SKUs da SAL como as linhas de produção e os blocos de armazenagem, 

considerando o novo armazém do Cruzeiro inserido no projecto One-Site.  

É de referir que se correu o modelo considerando o dia do ano com maiores necessidades de 

armazenagem, o qual ocorre durante o mês de Maio, no final do horizonte temporal considerado já 

neste trabalho (10 anos). Recorde-se que se considerou um aumento das necessidades de 

armazenagem igual a 0,5% ao ano, conduzindo ao pico anual de 21 123 paletes (ver ponto 4.3.1.2).  

É ainda de notar que apenas foram considerados os produtos activos do portefólio da SAL (72 

produtos), sendo que a distribuição do total de paletes pelos vários produtos foi realizada tendo em 

consideração as percentagens das vendas de cada um desses SKUs, no decorrer do mês de Maio, 

segundo os valores registados no ano de 2010. 

Com a análise dos resultados obtidos procura-se perceber qual a melhor alocação possível das 

paletes de cada SKU aos blocos de armazenagem do armazém, determinando-se ainda quantas 

paletes é que terão de ser enviadas para buffer na DLS, tendo como objectivo a minimização da 

distância total percorrida pelas paletes. 

Os resultados computacionais estão resumidos na tabela 13. Faz-se apenas uma referência 

relativamente ao valor da função objectivo que, calculando a distância percorrida pelas paletes, se 

encontra inflacionado pelo facto de se ter atribuído uma distância bastante elevada às paletes 

enviadas para buffer (5000 m). Procurou-se assim minimizar o número de paletes enviadas para os 

armazéns avançados da DLS, visto que representam um custo considerável. Assim sendo, o valor da 

função objectivo real, retirando a distância relativa às paletes enviadas para buffer, é de 3 154 895 m, 

sendo que 1 859 745 m correspondem a distâncias percorridas entre os blocos de armazenagem e o 

cais ao passo que os restantes 1 295 150 m são relativos a distâncias percorridas entre as linhas de 

produção e os blocos de armazenagem.  

!!!!Tabela!13!)!Resultados!computacionais!da!aplicação!do!modelo!ao!momento!de!maior!pico!anual.!
Número de 
variáveis 

Número de 
equações 

Tempo de 
execução 

 

Margem de erro 

 

Função objectivo 

4 689 289 35 114 13,651 segundos 2,58 % 25 244 895 metros 
 

No anexo 10 é possível encontrar os resultados do modelo, ou seja, o número de paletes que devem 

ser enviadas para cada bloco de armazenagem e para buffer na DLS de cada um dos SKUs activos 

da SAL. A figura 22 resume os resultados presentes no Anexo 9, onde é possível verificar o número 

total de paletes enviadas para cada um dos blocos de armazenagem bem como o número de paletes 

que não tenham sido utilizadas da capacidade máxima desse mesmo bloco. Note-se que a 

necessidade de cumprir as restrições impostas pelas regras de armazenagem, as quais foram já 
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apresentadas neste documento (ver ponto 2.3.5.2), faz com que fiquem lugares de paletes por 

preencher em determinados blocos de armazenagem. Recorde-se que, devido a este facto, no 

dimensionamento do novo armazém se assumiu que apenas 95% da capacidade máxima instalada 

no armazém corresponderia à capacidade real. 

!

Figura!22!)Número!de!paletes!alocadas!a!cada!bloco!de!armazenagem!segundo!o!modelo!matemático!utilizado. 

Considerando os dados da figura 22 é possível verificar-se que foi necessário enviar mais de 4 400 

paletes para buffer na DLS, pelo que apenas foram alocadas 16 705 paletes aos blocos de 

armazenagem existentes na SAL. Recorde-se contudo que o modelo foi corrido com dados relativos 

ao momento de maior pico anual, no final do horizonte temporal considerado, e que o armazém foi 

dimensionado para ser capaz de responder a apenas 80% das necessidades de armazenagem no 

momento de maior pico, pelo que este valor é compreensível. Já em relação ao aproveitamento da 

capacidade instalada no armazém, é possível perceber-se que apenas não foram utilizados os 

lugares de 193 paletes, no total dos 23 blocos de armazenagem presentes no novo armazém do 

Cruzeiro. Tendo em consideração que a nova capacidade de armazenagem do armazém será de 16 

898 paletes, isso traduz-se num aproveitamento de 98,86% do armazém, o que supera a previsão de 

95% utilizada anteriormente neste documento. Contudo, há que ter em conta que apenas é possível 

alcançar-se este grau de aproveitamento visto que se recorreu a um modelo matemático que, 

analisando todas as restrições, optimiza a alocação de cada uma das paletes.  

Uma alocação que consiga maximizar desta forma a capacidade instalada só é possível caso exista 

um sistema informático que, em tempo real, analise todas as restrições de modo a efectuar a melhor 

alocação possível, tal como aconteceu ao correr o modelo desenvolvido para este caso específico. 

Note-se que actualmente a SAL não dispõe de nenhum sistema informático deste tipo (sistema WMS) 

que auxilie os condutores de empilhadora tanto a optimizarem a alocação de produtos em armazém 

como a realizarem a operação de preparação de cargas, apresentando a localização das paletes de 

cada SKU. A implementação de um sistema que realiza-se estas análises, em tempo real, apresenta-
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se assim como uma hipótese promissora, no sentido de optimizar e agilizar as operações de 

armazenamento e expedição. Contudo, não foi possível realizar o estudo de viabilidade no presente 

documento, apresentando-se assim como um dos pontos a ser considerado num trabalho futuro. 

 4.7.8 Análise dos resultados do modelo e construção de uma metodologia de alocação 
 

No decorrer da análise dos resultados procura-se perceber se existem tendências dominantes na 

alocação dos produtos feita pelo modelo, visto que este modelo apenas resolve a alocação de um 

caso específico, e o armazém está constantemente a receber e a expedir paletes. Visto que se 

procuram analisar possíveis tendências de alocação de produtos no armazém não se considera nos 

gráficos seguintes o bloco de armazenagem b24 que representa os armazéns avançados da DLS. 

Em primeiro lugar procurou-se perceber se existia alguma relação entre a linha produtiva e o bloco de 

armazenagem para o qual são enviados os produtos dessa linha. Na figura 23 apresenta-se a 

discriminação das linhas produtivas das quais provêem as paletes alocadas a cada bloco de 

armazenagem. Em tons de vermelho representam-se as linhas produtivas do lado esquerdo do 

armazém (2L e  3C/4C) e em tons de azul as linhas produtivas do lado oposto (4L, 5C, 5L e 6C). 

 
Figura!23!)!Número!de!paletes!alocadas!a!cada!bloco!de!armazenagem,!com!identificação!da!correspondente!
linha!produtiva.!

A partir da figura 23 é possível constatar a predominância das paletes provenientes de linhas 

produtivas do lado direito do armazém (representadas em tons de azul). É ainda possível verificar que 

determinados blocos apenas armazenam paletes proveniente de linhas produtivas de um lado do 

armazém, como é o caso dos blocos  de armazenagem b4, b5, b8, b10 e b17 a b20, que apenas 

recebem produtos do lado direito do armazém. Já os blocos b11 a b13 apenas recebem produtos do 

lado esquerdo. A maioria dos restantes blocos recebem produtos maioritariamente de linhas de um 

dos lados do armazém. 

De seguida, procurou-se perceber se o facto de as paletes de um dado SKU serem ou não 

empilháveis influencia os blocos de armazenagem para o qual estas são enviadas. A figura 24 
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resume os resultados obtidos através do modelo discriminando o número de paletes empilháveis e 

não empilháveis enviadas para cada um dos blocos de armazenagem. 

 
Figura! 24! )! Número!de! paletes! alocadas! a! cada! bloco! de! armazenagem,! considerando! se! a! palete! é! ou! não!
empilhável.!

Como é possível perceber a partir da figura 24 a maioria das paletes que foram alocadas através do 

modelo são do tipo empilhável. Contudo, um dos aspectos mais relevantes dos dados aqui revelados 

é o facto de os blocos b21 a b23, ou seja, os blocos de armazenagem do tipo placa, praticamente só 

receberem paletes empilháveis. Este aspecto era expectável devido às regras de armazenagem 

existentes, que fazem com que as paletes empilháveis consigam maximizar a capacidade destes 

blocos. É ainda de notar, a partir da figura 24, que existem outros blocos que recebem, na sua 

maioria, SKU’s cujas paletes são não empilháveis, como é o caso dos blocos b1, b11, b17 e b18.  

Visto que estes dois factores (lado do onde se localiza a linha produtiva e característica da palete ser 

ou não empilhável) interagem em simultâneo no processo de alocação, decidiu-se realizar uma 

análise que considera-se ambos os critérios ao mesmo tempo. A figura 25 resume assim os 

resultados do modelo discriminando o lado do armazém no qual se localiza a linha produtiva dessa 

palete e o facto de essa palete ser ou não empilhável.  
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Como é possível perceber a partir da figura 25,  a maioria dos blocos de armazenagem recebe, em 

grande parte, paletes de produto ou do lado direito – representadas em tons de azul, ou do lado 

esquerdo do armazém – representadas em tons de vermelho). Para além disso, é possível confirmar 

que os blocos do tipo placa (b21, b22 e b23) recebem maioritariamente paletes do tipo empilhável 

(representadas em tons mais escuros). Contudo, devido ao seu elevado número, as restantes paletes 

empilháveis encontram-se distribuídas por todos os restantes blocos.  

Tendo em consideração a análise dos resultados realizada, apresenta-se na figura 26 uma 

metodologia de alocação de produtos que procura ajudar os condutores de empilhadora a 

optimizarem o espaço de armazenagem e a realizarem a expedição das paletes, procurando-se fazer 

com que as paletes de um SKU passem a estar localizadas maioritariamente em determinados blocos. 

A metodologia apresentada na figura 26 determina os bloco de armazenagem onde se devem 

armazenar preferencialmente as paletes dos vários produtos tendo em consideração dois factores: a 

localização da sua linha produtiva e o facto de a palete ser ou não empilhável. Assim sendo, os 

condutores de empilhadora passarão a saber em que blocos de armazenagem deverão procurar 

alocar as paletes no momento em que as retiram da linha de produção, sendo que tanto a localização 

da linha como a característica da palete ser ou não empilhável são facilmente reconhecidas por parte 

dos condutores. Na figura 26 apresentam-se assim os blocos de armazenagem onde se deverão 

armazenar preferencialmente os produtos tendo primeiramente em consideração o lado do armazém 

onde se localiza a linha produtiva e, em seguida, o facto da palete em questão ser ou não empilhável. 

Note-se ainda que esta metodologia ajudará os condutores de empilhadora durante o picking de 

encomendas visto que lhes permitirá saber em que blocos de armazenagem deverão procurar um 

dado produto. Finalmente, esta metodologia contribuirá ainda para a diminuição das distâncias 

percorridas em armazém tanto desde a linha de produção até ao bloco como do bloco até ao cais. 

Com a elaboração do modelo matemático e com a sua aplicação ao momento de maior pico anual foi 

assim possível desenvolver uma metodologia de alocação de produtos que procura auxiliar os 
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condutores de empilhadora nas suas tarefas de armazenamento e picking. Contudo, tal como já foi 

referido anteriormente, apenas a implementação de um sistema WMS poderia realizar, em tempo real, 

uma verdadeira optimização da alocação das paletes, aumentando-se assim o grau de 

aproveitamento da  capacidade instalada no armazém, tal como se conseguiu com a aplicação do 

modelo desenvolvido ao caso em questão. 

4.8 Dimensionamento da equipa de trabalhadores 
 

No âmbito do projecto One-Site deve também ser redimensionada a equipa de trabalhadores afecta 

ao departamento logístico da SAL, da qual fazem parte condutores de empilhadoras, operadores e 

facturadores. Em particular, existem condutores de empilhadora responsáveis por armazenar os 

produtos que saem das linhas de produção nos vários locais de armazenagem e outros responsáveis 

por expedir as paletes, transportando-as dos blocos de armazenagem até aos camiões. 

Condutores de empilhadora afectos à expedição 

Relativamente aos condutores de empilhadora responsáveis pela expedição das paletes, tal como já 

foi referido anteriormente, estes passarão a ser unicamente responsáveis por preparar as cargas 

colocando-as na zona de preparação de cargas junto do cais, visto que passarão a ser os próprios 

condutores dos camiões a colocar as paletes no interior do camião. Deste modo, será reduzida a 

parcela de 10 minutos relativa à elevação das paletes e à sua colocação no interior do camião. Para 

além disso, a nova metodologia de alocação de produtos (ver subsecção 4.7.9), contribuirá para uma 

diminuição do tempo médio que os condutores de empilhadora levam a ir buscar as paletes aos 

blocos de armazenagem. 

Tendo em consideração os resultados obtidos através da aplicação modelo matemático desenvolvido 

e aplicado ao momento de maior pico de necessidades de armazenagem, é possível perceber-se que 

a distância média de transporte de cada palete desde o seu bloco de armazenagem até ao cais é 

igual a cerca de 111,3 metros/palete (ver equação (18)). Para este cálculo apenas se consideram as 

paletes que alocadas aos blocos de armazenagem existentes na SAL e não as que foram para buffer. 

!"#$â!"#$!!é!"#!!"#$%##&'(!!"#!!"#$%$!!"#$!!!!!"#$#!!!!!!"#$ = !!!"#!!"#!!"#$%&
!"!!"#!!"#$%$& ≅ 111,3!!"#$%&!"#$%$ !!!!(18)      

 

Contudo, este valor apenas diz respeito a uma das viagens realizadas pelo empilhador entre o bloco 

e o cais, pelo que o valor real da distância média percorrida por palete é de cerca de 222,6 

metros/palete (= 111,3!!!2). De modo a ser possível calcular o tempo médio gasto no percurso bloco-

cais por cada palete é necessário saber-se a velocidade média das empilhadoras, que segundo 

dados fornecidos pela SAL é igual a cerca de 4 metros/segundo. Assim sendo, o tempo médio que 

cada condutor de empilhadora leva a transportar uma palete desde o bloco de armazenagem até ao 

cais é igual a cerca de 55,7 segundos/palete (ver equação (19)). 

!"#$%!!é!"#!!"!!"#$%&'"!(!!"#$!!!"#$#!!!!"#$!!"#!!"#$%$ =
!!!,!!!"#$%&

!"#$%$
!!!"#$%&
!"#$%$

≅ 55,7! !"#$%&'!!"#$%$ !!!!!!!!!(19)  

Assim sendo, e dado que cada carga possui em média 30 paletes, o tempo médio de preparação de 

uma carga será igual a cerca de 27,8 minutos/carga (ver equação (20)). 
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!"#$%!!é!"#!!"!!"#!$"$çã!!!"!!"#!!"#$" = 55,7! !"#$%&'!!"#$%$ ∗ 30! !"#$%$&!"!"# ∗
!
!"

!"#$%&'
!"#$%&'! ≅ 27,8!!"#$%&'!"#$" !(20)  

Por sua vez, cada condutor de empilhadora labora durante 7 horas úteis, já considerando 1 hora de 

pausa diária. Assim sendo, cada empilhador é capaz de preparar 15 cargas/dia (ver equação (21)). 

!"#$"%!!"#!$"$%$&!!"#!!"#"!!"#$%ℎ!"#$!!"#!!"# = !!!!"#$!"# ∗!"!!"#$%&'
!!"#

!",!!!"#$%&'
!"#$"

≅ 15! !"#$"%!"# !!!!!!!!!!!!!!(21)  

Tal como foi concluído no decorrer da subsecção 4.4.3, acerca da zona de preparação de carga, no 

âmbito do projecto One-Site apenas será necessário dimensionar o número de condutores de 

empilhadoras de modo a que estes sejam capazes de preparar 6 cargas/hora. Sabe-se ainda que o 

cais funciona durante 16 horas por dia. Considera-se ainda uma margem de segurança equivalente a 

20%, tanto para possíveis atrasos e imprevistos como para o facto de a alocação de produtos que se 

conseguirá utilizando a metodologia desenvolvida não permitirá reduzir tanto as distâncias 

percorridas em armazém como o que se conseguiu com o modelo de optimização desenvolvido. 

Assim sendo, é possível perceber-se que serão necessários 8 condutores de empilhadora afectos à 

preparação de paletes para o cais (ver equação (22)). 

!º!!"!!"#$%&"'()!!"!!"#$%ℎ!"#$! = !!!"#$"%!!"#$ ∗!"!
!!"#$
!"#

!"!"#$"%!"#
∗ 1 + 0,20 ≅ 7,68 ⇒ 8!!"#$%&"'()!!!!!(22)   

Este novo dimensionamento significa uma redução de 33% face ao actual número de condutores de 

empilhadora afectos à expedição das paletes. Recorde-se que contribuíram para esta redução não só 

os melhoramentos realizados na alocação dos produtos e da forma como as encomendas são 

preparadas e expedidas, mas também o facto de a instalação do Luso ter sido extinta. 

Condutores de empilhadora afectos ao armazenamento do produtos produzidos 

Em relação aos condutores de empilhadora responsáveis pelo armazenamento dos produtos 

produzidos, as duas únicas diferenças que ocorrerão serão a existência de uma melhor alocação dos 

produtos em armazém e a extinção da duplicação de tarefas que existe actualmente devido à 

ocorrência de armazenamento em duas instalações distintas. 

Tendo novamente em consideração os resultados obtidos através da aplicação modelo matemático 

desenvolvido ao momento de maior pico de necessidades de armazenagem, é possível perceber-se 

que a distância média de transporte de cada palete desde a sua linha de produção até ao bloco de 

armazenagem a que foi alocada é igual a cerca de 77,5 metros/palete. Para este cálculo apenas se 

consideraram as paletes que foram alocadas aos blocos de armazenagem existentes na SAL e não 

as que foram para buffer (ver equação (23)). 

!"#$â!"#$!!é!"#!!"#$!!!"#ℎ!!!"!!"#$%çã!!!!!"#$#!!"#!!"#$%$ = !!!"#!!"#!!"#$%&
!"!!"#!!"#$%$& ≅ 77,5!!"#$%&!"#$%$ !!!!(23)  

 

Contudo, assim que o condutor de empilhadora chega ao bloco de armazenagem tem de voltar à 

saída da linha de produção, pelo que se considera que a distância média real percorrida por palete é 

equivalente ao dobro da distância aqui apresentada, sendo igual a 155 metros/palete. 

Recordando que a velocidade média das empilhadoras é de 4 metros/segundo, o tempo médio que 

cada condutor de empilhadora leva a transportar uma palete desde a linha de produção até ao bloco 

de armazenagem é igual a cerca de 38,8 segundos/palete (ver equação (24)). 
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!"#$%!!"#$%&'"!(!!!é!"#!!"#$!!!"#ℎ!!!"!!"#$%çã!!!!!"#$#!!"#!!"#$%$ =
!""!!"#$%&

!"#$%$
!!!"#$%&
!"#$%$

≅ 38,8! !"#$%&'!!"#$%$ !!!(24)  

Assim sendo, e visto que cada condutor de empilhadora opera durante 7 horas úteis, cada condutor é 

capaz de armazenar uma média de 650 paletes por dia (ver equação (25)).  

!"#$%$&!!"#!$%&!'!(!!"#!!"#$%&"'!!"#!!"# = !!!!"#$!"# ∗!"##!!"#$%!"#!!"#
!",!!!"#$%&'!!"#$%$

≅ 650! !"#$%$&!"# !!!!!!!!!!!!!!!!!!(25)  

Segundo os dados do departamento de produção da SAL, nas alturas de pico produzem-se cerca de 

3500 paletes diárias. Considerando o crescimento da produção igual a 0,5% ao ano, no decorrer do 

horizonte temporal de 10 anos, em linha com o aumento das necessidades de armazenagem, é 

possível perceber-se que será necessário ter capacidade para armazenar cerca de 3679 paletes/dia 

(ver equação (26)). 

!"#$%!"!!!!"#!$%&!"!!"#!!"# = 3500! !"#$%$&!"# ∗ 1 + 0,005 !" ≅ 3679! !"#$%$&!"# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(26)  
Considerando novamente uma margem de segurança equivalente a 20%, pelos mesmos motivos 

apontados no dimensionamento do número de empilhadores afecto à expedição, é assim possível 

perceber-se que serão necessários 7 condutores de empilhadora afectos ao armazenamento das 

paletes produzidas (ver equação (27)). 

!º!!"!!"#$%&"'()!!"!!"#$%ℎ!"#$! = !"#$!"#$%$&!"#
!"#!"#$%$&!"#

∗ 1 + 0,20 ≅ 6,79 ⇒ 7!!"#$%&"'()!!!!!!!!!!!!!(27)   

Este novo dimensionamento significa uma redução de 42% face ao actual número de condutores de 

empilhadora afectos ao armazenamento das paletes. Recorde-se que contribuíram para esta redução 

as melhorias realizadas na alocação dos produtos e o facto de a instalação do Luso ter sido extinta. 

Operadores 

Já o número de operadores deverá ser mantido, visto que actualmente a actividade de 

manuseamento de paletes já é executada apenas na instalação do Cruzeiro. Segundo o responsável 

pelo departamento logístico da SAL, os operadores actuais terão capacidade para responder a um 

aumento do número de cargas que necessitem de manuseamento, face ao crescimento das 

necessidade de armazenagem previsto. 

Facturadores 

Quanto aos facturadores, será possível realizar-se uma redução do seu número através da 

concentração de todas as actividades de facturação no gabinete da nova instalação do Cruzeiro, 

sendo apenas necessário transferir alguns dos facturadores actualmente existentes no Luso para o 

Cruzeiro. Segundo o responsável por este departamento da SAL, com a junção dos departamentos 

de facturação existentes actualmente em ambas as instalações, será possível verificar-se uma 

redução do número de facturadores em cerca de 17% 
 

Conclui-se assim que, com a implementação do projecto One-Site, será possível diminuir o número 

global de trabalhadores afectos às actividades logísticas em cerca de 31%, através da diminuição de 

37,5% do número total de condutores de empilhadora (considerando tanto a diminuição dos 

condutores afectos ao armazenamento como à expedição) e da redução de 17% do número de 

facturadores. As figuras 27 e 28 apresentam as distribuições dos trabalhadores na situação actual e 

com o projecto One-Site, respectivamente. 
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Figura!27!)!Equipa!de!trabalhadores!actual.!

Note-se que este dimensionamento foi feito tendo em consideração os momentos de pico verificados 

nas operações da SAL, contudo seria possível dimensionar a equipa de trabalhadores efectivos para 

um número mais reduzido, através da contratação de alguns trabalhadores sazonais nas alturas de 

maior pico. Contudo, optou-se por realizar este dimensionamento considerando que todos os 

trabalhadores necessários em momentos de pico serão trabalhadores efectivos da SAL.  

4.9 Conclusões 
 

No capítulo 2 fez-se a descrição do caso em estudo, descrevendo as actividades realizadas ao longo 

da cadeia de abastecimento da SAL e estabelecendo os objectivos que a empresa quer ver 

cumpridos com a elaboração do projecto One-Site. Já no capítulo 3 apresentou-se o estado da arte, 

concluindo-se qual a estrutura base a utilizar na análise do projecto One-Site, o qual deve conter três 

áreas principais: o projecto de armazéns, as operações de armazém e a avaliação da performance. 

No presente capítulo, foi realizado em simultâneo o projecto do armazém e o planeamento e controlo 

das suas operações, visto que todas estas decisões dependem directamente umas das outras. A 

partir da análise do caso em estudo e da identificação de possíveis oportunidades de melhoria, 

apresentaram-se propostas de alteração do layout do armazém e do planeamento das operações. 

Em particular, foi determinada a capacidade e a dimensão de cada uma das secções do novo 

armazém, tendo ainda sido realizada a selecção do equipamento a instalar e apresentada a proposta 

para o novo layout do armazém. Foi ainda desenvolvido um modelo matemático que esteve na base 

da construção de uma metodologia de alocação de produtos em armazém. Finalmente foi realizado o 

dimensionamento da equipa de trabalhadores do novo armazém da SAL. 

As principais conclusões deste parágrafo prendem-se com a capacidade do novo armazém, que 

deverá ser de 16898 paletes, com a capacidade dos blocos de armazenagem de cada tipo (13346 

paletes em estante e 3552 paletes em placa) e o respectivo layout. Foi também definida a 

metodologia de alocação de produtos que procura optimizar tanto a armazenagem como o picking de 

encomendas, e foi ainda determinada uma redução em 31% da actual equipa de trabalhadores. 

No próximo capítulo será realizada a análise e avaliação do projecto One-Site, sendo efectuada a sua 

análise e a avaliação da sua performance. O principal intuito do capítulo será perceber se os 

objectivos principais da SAL, com a elaboração do projecto One-Site, são ou não cumpridos (redução 

mínima de 25% dos custos logísticos com um payback do investimento inferior a 2 anos e meio). No 

final do quinto capítulo é ainda apresentada uma alternativa ao projecto One-Site. 

75,0%!

6,3%!

18,8%!

Condutores!de!empilhadoras!
Operadores!
Facturadores!

68,2%!
9,1%!

22,7%!

Condutores!de!empilhadoras!
Operadores!
Facturadores!

Figura!28!)!Equipa!de!trabalhadores!no!Projecto!One)Site. 
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5. Análise e avaliação do projecto One-Site 
 

O presente capítulo visa realizar a análise e avaliação do projecto One-Site descrito no capítulo 

anterior. Na primeira secção apresenta-se uma análise financeira do projecto, onde se determinam o 

investimento a ser realizado e o payback a si associado, tendo em consideração a variação verificada 

nos custos logísticos. Na secção 5.2 realiza-se a avaliação de performance do novo armazém, 

considerando tanto indicadores de produtividade como financeiros. No decorrer da terceira secção é 

apresentada uma análise de sensibilidade efectuada a dois parâmetros do projecto One-Site. O 

capítulo culmina com a descrição de uma possível alternativa ao projecto One-Site. 

5.1 Análise financeira 
 

Um dos aspectos críticos a considerar no estudo de viabilidade de um projecto prende-se com a sua 

análise financeira. Assim sendo, realizou-se uma análise financeira do projecto One-Site, 

considerando o cálculo do investimento a si associado bem como a projecção dos custos logísticos 

que se verificarão no decorrer do horizonte temporal considerado. Foi também executada a projecção 

dos custos logísticos caso não se realize o projecto One-Site de modo a poder analisar o impacto das 

reduções de custos logísticos que este projecto pode gerar. Finalmente, foi calculado o payback do 

projecto One-Site, de modo a perceber quanto tempo decorrerá até que o investimento realizado seja 

compensado pelo decréscimo dos custos logísticos verificado. 

É importante referir desde logo que a análise financeira realizada apenas considera a vertente 

logística do projecto (exceptuando os custos logísticos ligados à distribuição das paletes), pelo que o 

investimento necessário relativamente à componente de produção, e os possíveis benefícios que daí 

possam advir não foram considerados no decorrer desta análise. 

Na tabela 14 apresenta-se o valor do investimento necessário para a realização do projecto One-Site, 

discriminando-se as várias parcelas de investimento relativas ao projecto. No anexo 8 apresenta-se o 

cálculo dos vários valores de investimento presentes na tabela 14. 

!!Tabela!14!)!Investimento!do!projecto!One)Site.!
 Valor do Investimento 

Alvenaria 280 500 € 

Estanteria para armazenamento em estante  276 480 € 

Placa para armazenamento em placa  53 280 € 

Cais de carga 400 000 € 

TOTAL 1 010 260 € 
 

Importa agora perceber qual o impacto que o projecto One-Site pode ter nos custos logísticos da SAL. 

Relativamente a estes custos, não se apresentam nesta análise valores absolutos no sentido de 

manter a confidencialidade dos dados disponibilizados pela empresa. Daí que todas as variações dos 

custos alcançadas com o projecto One-Site sejam apresentadas em percentagens face ao que se 

verifica caso não se implemente o projecto. 
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A tabela 15 apresenta a projecção da variação de custos logísticos que se verifica com a 

implementação do projecto One-Site. Na referida tabela são discriminados os custos fixos e os custos 

variáveis que se verificam no departamento logístico da SAL. Nesta projecção assumiu-se o 

pressuposto que o custo com manutenções e com energia se manterá inalterado, visto que a 

eliminação dos custos relativos ao Luso deverá compensar o aumento destes custos no Cruzeiro. 

Relativamente aos custos com buffer, assumiu-se, tanto no projecto One-Site como no caso da sua 

não implementação, que se enviam paletes para buffer sempre que as necessidades de 

armazenagem ultrapassem a capacidade real do armazém (95% da capacidade máxima instalada). 

Tabela!15!)!Média!da!variação!dos!custos!logísticos!da!SAL!com!o!projecto!One)Site!no!decorrer!do!horizonte!
temporal!de!10!anos!

  

Média da variação dos custos logísticos com o 

projecto One-Site face aos custos verificados 

sem a implementação deste projecto 

Custos 

Fixos 

Salários - 31% 
Aluguer de Empilhadoras e Porta-paletes 0% 

Aluguer de tendas - 100% 
Manutenções 0% 

Subtotal dos Custos Fixos - 28% 
   

Custos 
Variáveis 

Energia 0% 
Buffer na DLS - 28% 

Transferências Luso-Cruzeiro - 100% 
Subtotal dos Custos Variáveis - 36% 

   

Custos Logísticos Totais - 31% 
 

Com a implementação do projecto One-Site é possível alcançar um decréscimo dos custos logísticos 

na ordem dos 31%, com uma diminuição de 28% nos custos fixos e de 36% nos custos variáveis. 

Relativamente aos custos fixos destaca-se a eliminação do custo relativo ao aluguer das tendas, 

devido à construção do novo armazém do Cruzeiro, e a diminuição do montante gasto com salários, 

devido ao redimensionamento da equipa de trabalhadores. Já o custo com o aluguer de empilhadoras 

e porta-paletes manter-se-á constante (ver subsecção 4.5.2). Relativamente aos custos variáveis 

destaca-se a eliminação das transferências Luso-Cruzeiro, devido à extinção da instalação do Luso, e 

a diminuição do custo de buffer, devido à maior capacidade de armazenagem do novo armazém.  

Assim sendo, foi possível atingir um dos objectivos da SAL relativamente ao projecto One-Site, visto 

que se alcançou uma diminuição dos custos logísticos, face aos valores actuais, superior a 25%. 

Para além do total dos custos logísticos decrescer cerca de 31% com a implementação do projecto 

One-Site, é também importante perceber qual a importância de cada uma das parcelas que 

contribuem para estes custos. Na figura 29 apresentam-se as várias parcelas que contribuem para os 

custos logísticos da SAL, e a sua importância face aos custos logísticos totais da empresa.  
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A partir da figura 29 é possível notar que os salários continuam a ser a parcela dos custos logísticos 

com maior importância, representando cerca de metade da totalidade destes custos. Já o custo de 

buffer na DLS apresenta uma importância também bastante considerável, representando cerca de 

30% dos custos logísticos. As restantes parcelas apresentam valores bastante mais reduzidos, sendo 

que cada uma destas representa menos do que 10% dos custos logísticos da SAL.  

Relativamente ao buffer importa recordar que se considerou que sempre que a capacidade real do 

armazém seja ultrapassada (equivalente a 95% da capacidade máxima instalada), as paletes 

excedentes seriam enviadas para buffer. Note-se que o mesmo não acontece actualmente, visto que 

existem paletes armazenadas em zonas de passagem pelo armazém. Este facto aliado à diminuição 

dos custos logísticos totais da SAL com o projecto One-Site explica esta maior importância dos 

custos de buffer face ao que ocorre actualmente (ver figura 9 na secção 2.4).  

Importa ainda referir que as percentagens apresentadas na figura 29 foram calculadas tendo como 

base a média da projecção dos custos logísticos da SAL no horizonte temporal considerado, caso 

seja implementado o projecto One-Site. 

Por fim, importa calcular o payback do projecto One-Site (figura 30). Este valor determina o tempo 

decorrido entre o investimento realizado e o momento no qual a acumulação dos decréscimos dos 

custos logísticos iguala esse mesmo investimento. Importa referir que se assumiu o pressuposto que 

o decréscimo mensal é igual em todos os meses do ano. 

 

Figura!30!–!Cálculo!do!payback'do!projecto!One)Site.!
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Figura!29!–!Distribuição!dos!custos!logísticos!da!SAL!com!projecto!One)Site. 
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Tal como é possível verificar a partir da figura 30, através do montante de investimento associado ao 

projecto One-Site e do decréscimo dos custos logísticos decorrentes desse mesmo projecto, foi 

possível determinar que o payback deste investimento é de cerca de 2 anos e 3 meses. Trata-se de 

um payback aceitável, considerando o investimento em causa e o horizonte temporal para o qual este 

projecto está a ser considerado (10 anos). 

O payback de 2 anos e 3 meses aqui apresentado respeita ainda um dos objectivos da SAL, visto que 

a empresa pretendia que o projecto One-Site apresenta-se um payback inferior a 2 anos e meio. 

5.2 Avaliação da performance 
 

De modo a ser possível avaliar as melhorias verificadas nas actividades logísticas com o projecto 

One-Site, realiza-se agora uma avaliação da performance. Serão considerados indicadores de 

performance tanto de produtividade como financeiros, os quais decorrem muito da operação do 

armazém e dos objectivos da empresa, visto que não foram encontrados na bibliografia indicadores 

mais adequados à avaliação da performance deste armazém. Na tabela 16 é possível verificar a 

descrição e os valores dos vários indicadores considerados. No anexo 11 são calculados os 

indicadores de performance da tabela 16 que ainda não tenham sido determinados em capítulos 

anteriores. 

Tabela!16!)!Indicadores!de!performance!do!projecto!One)Site.!
 Indicador de performance Sem projecto One-Site Com projecto One-Site 

Produtividade 

Nº. médio de paletes que um condutor de 

empilhadora é capaz de armazenar por dia 
469! !"#$%$&!"#  650! !"#$%$&!"# !!(+38,6%) 

Tempo médio de expedição de cargas 

(tempo de preparação de cargas, 

com projecto One-Site) 

40!!"#$!!"!"#$"  27,8!!"#$%&'!"#$" !!(−30,5%) 

Nº. médio de cargas que um condutor de 

empilhadora é capaz de realizar por dia 

(preparar, com projecto One-Site) 

11! !"#$"%!"#  15! !"#$"%!"# !!(+36%) 

Tempo médio gasto por cada camião no 

cais de carga 
40!!"#$%&'!"#$"  30!!"#$%&'!"#$" !!(−25%) 

   

   
 

 

Financeiro 
Custo logístico médio por palete vendida 4,44! €

!"#$%$ 3,06! €
!"#$%$ !!(−31%) 

Custo de buffer médio por palete vendida 1,28! €
!"#$%$ 0,92! €

!"#$%$ !!(−28%) 

 

Como é possível analisar a partir dos indicadores de performance da tabela 16, todos os indicadores 

melhoraram com a implementação do projecto One-Site. Os indicadores relativos a tempos de 

execução e a custos associados à logística decresceram ao passo que os dois indicadores relativos 

ao número de paletes armazenadas e ao número de cargas realizadas (ou preparadas) aumentaram. 

É ainda de referir que todas as variações apresentam valores significativos, o que bem demonstra o 

aumento de eficiência que é possível alcançar com a fusão das duas instalações da SAL e a 

incorporação das várias alterações a nível de design do armazém e de planeamento das operações. 
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5.3 Análise de sensibilidade 
 
De modo a poder sustentar devidamente as recomendações finais, é importante analisar o impacto 

de possíveis alterações aos valores estimados e assumidos na análise realizada neste documento. 

Assim sendo, realiza-se uma análise de sensibilidade sobre estes mesmos valores. Os parâmetros 

que se pretendem estudar são: a variação anual das necessidades de armazenagem e a 

percentagem das necessidades de armazenagem que o armazém deve ser capaz de armazenar no 

momento de maior pico anual. Optou-se por realizar a análise de sensibilidade a estes parâmetros 

por serem aqueles que podem influenciar de forma mais significativa a estrutura do novo armazém. 

5.3.1 Variação anual das necessidades de armazenagem 
 

No decorrer da análise realizada neste documento considerou-se que se verificaria um crescimento 

das necessidades de armazenagem equivalente a 0,5% ao ano, no decorrer do horizonte temporal de 

10 anos para o qual se projecta o novo armazém da SAL. Sendo o mercado das águas um mercado 

bastante maduro, no qual é pouco provável verificarem-se grandes variações nas vendas, testaram-

se apenas valores de variação das necessidades de armazenagem entre os - 5% e os + 5% ao ano 

(ver tabela 17).  

Tabela!17!)!Análise!de!sensibilidade!!à!variação!anual!das!necessidades!de!armazenagem.!
Variação anual das 

necessidades de armazenagem 
- 5% - 2,5% - 0,5% 0% 

Base 

+ 0,5% 
+ 2,5% + 5% 

Média da variação dos custos 

logísticos com o projecto One-Site 
face aos custos verificados sem a 

implementação deste projecto 

- 33% - 38% - 34% - 32% - 31% - 23% - 19% 

 

A conclusão mais importante a retirar da tabela 17 prende-se com o facto de, independentemente da 

variação das necessidades de armazenagem estudada, os custos logísticos verificados com o 

projecto One-Site são, em média, sempre inferiores aos verificados sem a execução deste projecto. 

Os casos em que essa redução é menos significativa, não alcançando o objectivo da SAL de uma 

redução de 25%, são os cenários em que a variação das necessidades de armazenagem aumenta 

2,5% e 5% ao ano. Contudo, mesmo no caso extremo de um aumento das necessidades em 5% 

continua a verificar-se um decréscimo dos custos logísticos de 19 pontos percentuais face ao que se 

verificaria caso este projecto não fosse implementado. Note-se que um crescimento anual de 5% ao 

ano, num período de 10 anos, equivale a um crescimento global de cerca de 62,8%, o que não se 

apresenta como um cenário provável tendo em conta o mercado em questão e as previsões da 

própria SAL. 

5.3.2 Percentagem das necessidades de armazenagem a armazenar no momento de pico anual 
 

Durante a análise realizada neste documento considerou-se que o novo armazém deveria ser 

dimensionado de modo a ter capacidade para alojar 80% das necessidades de armazenagem 

verificadas no momento de maior pico anual. Testam-se agora vários valores para esta percentagem, 
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desde os cerca de 71% (relativo à capacidade actual do armazém do Cruzeiro) até aos 100% (caso 

em que todas as necessidades de armazenagem são satisfeitas pela SAL). Na tabela 18 encontram-

se resumidos os impactos que a alteração desta percentagem tem na média da variação dos custos 

logísticos, no montante do investimento a realizar e no payback do projecto. 

Tabela!18!)!Análise!de!sensibilidade!à!percentagem!das!necessidades!de!armazenagem!a!armazenar!no!
momento!de!pico!anual.!

Percentagem das necessidades de 
armazenagem a armazenar no 

momento de pico anual 

(Capacidade do novo armazém) 

~ 71% 

(15002pal) 

75% 

(15842pal) 

Base 

80% 
(16898pal) 

85% 

(17955pal) 

90% 

(19011pal) 

100% 

(21123pal) 

Média da variação dos custos 
logísticos com o projecto One-Site 

face aos custos verificados sem a 

implementação deste projecto 

- 20% - 25% - 31% - 28% - 25% - 24% 

Investimento 400 000€ 668 514€ 1 010 260€ 1 082 065€ 1 153 825€ 1 297 315€ 

Payback 
1 ano e 

5 meses 

1 ano e 

11 meses 

2 anos e 

3 meses 
3 anos 

3 anos e 5 

meses 
4 anos 

 

A partir da tabela 18 é possível verificar que apenas dois cenários apresentam diminuições de custos 

logísticos e valores de payback que respeitam os objectivos da SAL, o cenário base e o cenário 

relativo à percentagem de 75% das necessidades de armazenagem. Trata-se portanto de um 

parâmetro bastante sensível da análise e que deverá ser estudado mais aprofundadamente num 

trabalho futuro. 

5.4 Alternativa sem Projecto One-Site 
 

O projecto One-Site representa um investimento avultado para a SAL, e num cenário de crise 

económica, como o actual, poderá ser difícil para uma empresa avançar com um investimento desta 

envergadura. Daí que o objectivo secundário desta tese é procurar uma alternativa ao projecto One-

Site que, sendo menos dispendiosa, consiga ainda assim melhorar a performance das actividades 

logísticas, traduzindo-se numa diminuição dos custos logísticos da SAL. 

Contudo, esta alternativa deve sempre ter em vista o projecto One-Site, ou seja, o investimento 

realizado nesta alternativa deverá poder ser rentabilizado, em grande parte, no caso de a SAL 

pretender avançar com o projecto One-Site. 

Estabelece-se como restrição ao montante do investimento o valor de 150 mil euros que, segundo os 

responsáveis da SAL, representa um investimento aceitável e que, no caso de conseguir melhorar a 

eficiência das operações e diminuir os custos logísticos da SAL, tem uma forte probabilidade de ser 

realizado num curto espaço de tempo. 

Tendo em consideração as diversas melhorias verificadas com o projecto One-Site foi possível 

perceber que o encerramento da instalação do Luso não poderia ser considerado nesta alternativa 

devido à restrição relativa ao montante do investimento. Caso as linhas produtivas do Luso fossem 
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transferidas para o Cruzeiro, isso implicaria necessariamente um investimento mais avultado devido 

às infra-estruturas logísticas e produtivas que seriam necessárias construir. 

Percebeu-se também que a instalação de um cais de carga, como aquele que está considerado no 

âmbito do projecto One-Site, não seria viável novamente devido à restrição imposta ao nível do 

investimento, visto que se trata de uma infraestrutura bastante dispendiosa. Desta forma, deixaria 

também de ser possível implementar a zona de preparação de cargas sugerida no projecto One-Site, 

visto que esta depende da existência de um cais de carga que permita aos camiões ficarem ao nível 

do armazém, o que possibilita que seja o próprio condutor do camião a efectuar a carga. Sem um cais 

de carga, teriam de ser os condutores de empilhadora a carregarem o camião quando ele chegasse  

para carregar, não lhes permitindo preparar antecipadamente as cargas seguintes. 

Assim sendo, nesta alternativa procurar-se-á principalmente aumentar a capacidade de 

armazenagem de produtos acabados no armazém do Cruzeiro, mantendo-se as tendas actualmente 

existentes e aumentando-se o armazém principal. De modo a maximizar a utilização do novo espaço 

disponível, optou-se por utilizar a armazenagem em estante. Para além de se aumentar o armazém 

procurar-se-á também aproveitar alguns espaços no armazém principal que actualmente não 

possuem qualquer bloco de armazenagem, tal como se fez no âmbito do projecto One-Site. Note-se 

que o investimento relativo a todas estas alterações não poderá ultrapassar o limite de 150 mil euros 

estabelecido. 

A proposta de layout do armazém do Cruzeiro no âmbito desta alternativa ao projecto One-Site é 

apresentada na figura 31.  

Figura!31!)!Proposta!de!layout'da!alternativa!ao!projecto!One)Site. 
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A partir da figura 31 é possível verificar que se adicionaram vários blocos de armazenagem do tipo 

estante no armazém principal, o qual aumentou de dimensões. Assim sendo, cerca de !! da área 

actualmente ocupada pela zona de carga passou a pertencer ao armazém principal, o que 

corresponde a uma área igual a cerca de 812 m2. Já a zona de carga deslocou-se ligeiramente para a 

direita visto que existia espaço suficiente para, sem prejudicar as operações, colocar a zona de carga 

mais próxima da localização das tendas. 

O aumento da capacidade de armazenagem existente no Cruzeiro, com a inserção dos novos blocos 

de armazenagem em estante, é igual a 1 500 paletes. O que aumenta a capacidade de 

armazenagem da SAL para 16 502 paletes, o que representa um aumento de cerca de 10% face à 

capacidade actual de 15 002 paletes. 

Importa assim analisar qual o investimento desta alternativa e qual o seu respectivo payback, tendo 

em consideração a variação verificada nos custos logísticos da SAL. A tabela 19 discrimina as várias 

componentes do investimento necessário para a execução da alternativa apresentada. O cálculo do 

investimento em alvenaria e estanteria teve por base os valores apresentados no anexo 8 ao passo 

que o investimento na zona de carga teve por base um orçamento da empresa J.B. Pires. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tabela!19!)!Valor!do!investimento!relativo!à!alternativa!ao!projecto!One)Site.!
 Valor do Investimento 

Alvenaria 30 450 € 

Estanteria para armazenamento em estante 67 500 € 

Zona de carga (Pala, chapa lateral e asfalto) 51 500 € 

TOTAL 149 450 € 
 

A partir da tabela 19 é possível verificar que o investimento total ligado à alternativa do projecto One-

site é de 149 500 €, o que respeita o limite imposto anteriormente de 150 mil euros.  

Seguindo os mesmos pressupostos assumidos na análise financeira realizada ao projecto One-Site 

(ver secção 5.1), foi possível calcular a variação média dos custos logísticos ao longo do horizonte 

temporal considerado de 10 anos (ver tabela 20). 

Tabela!20!)!Variação!dos!custos!logísticos!com!a!alternativa!do!projecto!One)Site.!

  
Média da variação dos custos logísticos com a 

alternativa ao projecto One-Site face aos custos 
verificados sem a sua implementação 

Custos 

Fixos 

Salários 0% 
Aluguer de Empilhadoras e Porta-paletes 0% 

Aluguer de tendas 0% 
Manutenções 0% 

Subtotal dos Custos Fixos 0% 
   

Custos 

Variáveis 

Energia 0% 
Buffer na DLS - 17% 

Transferências Luso-Cruzeiro 0% 
Subtotal dos Custos Variáveis - 10,8% 

   

Custos Logísticos Totais - 7,9% 
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Com a implementação da referida alternativa ao projecto One-Site é possível diminuir os custos de 

buffer (- 17%), face aos que se verificam sem a implementação desta alternativa. visto que o 

armazém passará a ter capacidade para um maior número de paletes. Relativamente a todos os 

restantes custos foram assumidas variações nulas visto que quer caso se implemente a alternativa 

quer isso não ocorra o possível aumento das necessidades de armazenagem e, por consequência, 

dos diversos custos logísticos, verificar-se-á de forma equivalente em ambas as situações. Assim 

sendo, é possível concluir que com a implementação da alternativa ao projecto One-Site 

caracterizada nesta secção será possível diminuir os custos logísticos totais em cerca de 7,9%. 

Tendo em consideração a variação dos custos logísticos possíveis de alcançar com a implementação 

do projecto One-Site, é possível calcularem-se os indicadores de performance financeira já utilizados 

na secção 5.2. A tabela 21 apresenta os valores de cada um dos dois indicadores considerados (ver 

anexo 11). 

Tabela!21!)!Indicadores!de!performance!financeira!da!alternativa!ao!projecto!One)Site.!

 Indicador de performance Sem projecto One-Site 
Com alternativa ao 

projecto One-Site 

  
 

   
 

 

Financeiro 
Custo logístico médio por palete vendida 4,44! €

!"#$%$ 4,09! €
!"#$%$ !!(−7,9%) 

Custo de buffer médio por palete vendida 1,28! €
!"#$%$ 1,06! €

!"#$%$ !!(−17%) 

 

A partir da tabela 21 é possível concluir que tanto o custo logístico médio como o custo de buffer 

médio por palete vendida sofrem reduções consideráveis, em linha com as variações médias dos 

custos logísticos já apresentadas na tabela 20. 

Finalmente, importa calcular o payback do investimento relativo à alternativa sugerida ao projecto 

One-Site. Foi possível determinar que o investimento realizado será compensado pelo decréscimo 

dos custos logísticos ao fim de 1 ano e 4 meses, visto que no primeiro ano se consegue um 

decréscimo em 93 217€ dos custos logísticos totais ao passo que no segundo ano o decréscimo 

acumulado é já igual a 186 432 €. Considerando que o investimento efectuado foi de 149 500€ (ver 

tabela 19), foi possível determinar este payback, assumindo que o decréscimo mensal é igual em 

todos os meses do ano. Considera-se o payback calculado um valor razoável para o investimento em 

questão. 

Assim sendo, é possível concluir que a alternativa proposta poderá ser viável tendo em consideração 

que, apesar de não alcançar uma redução de custos logísticos e um aumento da eficiência tão 

significativos como no caso do projecto One-Site, o seu investimento associado é consideravelmente 

mais reduzido e apresenta um payback razoável. Importa ainda realçar que a maior parte do 

investimento realizado nesta alternativa poderá ser rentabilizado no momento em que se avance para 

o projecto One-site, visto que a estrutura tanto do armazém como da estrutura dos blocos de 

armazenagem seguiu a estrutura proposta no projecto One-Site. 
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6. Conclusões e trabalho futuro 
!
Neste trabalho é estudada a viabilidade do projecto One-Site, que propõe a fusão das duas 

instalações actuais da empresa SAL (Luso e Cruzeiro), analisando-se em particular a sua 

componente logística.  O objectivo principal deste estudo visa a reestruturação da actual instalação 

do Cruzeiro, considerando tanto o projecto do armazém como o planeamento das suas operações 

logísticas, com vista à diminuição dos custos logísticos totais. Em particular, a empresa procura 

atingir uma redução de, pelo menos, 25% dos custos logísticos totais, sendo que o investimento 

associado ao projecto deverá apresentar um payback inferior a 2 anos e meio. 

A partir da revisão de literatura efectuada pode concluir-se que os armazéns representam uma 

componente chave das cadeias logísticas modernas, onde melhorias consideráveis da performance 

podem ser alcançadas. Contudo, a temática da reestruturação de armazéns já existentes representa 

uma lacuna no estado da arte relativo ao projecto de armazéns. Deste modo, analisou-se a estrutura 

de projecto e planeamento das operações proposta por Gu et al. (2007), de onde se pôde concluir 

que existem três área principais que devem ser consideradas relativamente a um armazém: o seu 

projecto de armazém, as suas operações e a avaliação da sua performance. É ainda de destacar que 

as decisões relativas a estas três áreas se encontram interligadas, o que contribui para a 

complexidade do processo decisório em relação ao projecto One-Site.   

Assim sendo, na análise do caso em estudo, utilizou-se como estrutura base a estrutura proposta por 

Gu et al. (2007), considerando em simultâneo o projecto de armazém e o planeamento e controlo das 

suas operações. Deste modo, foram determinadas a capacidade e a dimensão das várias secções 

que farão parte do novo armazém, tendo ainda sido realizada a selecção do equipamento a instalar e 

apresentada a proposta para o novo layout do armazém. Ao nível operacional foi desenvolvido um 

modelo matemático que esteve na base da construção de uma metodologia de alocação de produtos 

em armazém. A análise do caso de estudo terminou com o dimensionamento da equipa de 

trabalhadores afectos à logística, no âmbito do projecto One-Site. 

No decorrer da análise realizada foram necessários assumir diversos pressupostos, tendo estes sido 

sempre discutidos previamente com os responsáveis da SAL no sentido de se aproximarem o mais 

possível da realidade. Em particular destaca-se o facto de se ter considerado um horizonte temporal 

de 10 anos, visto tratar-se de uma decisão ao nível estratégico com implicações a longo prazo. É 

ainda de realçar que se assumiu um crescimento anual das necessidades de armazenagem de 0,5%. 

Finalmente, a empresa impôs que o novo armazém deveria ter capacidade para, ao fim do horizonte 

temporal considerado, responder a 80% do pico anual das necessidades de armazenagem. 

Tendo em conta os vários pressupostos assumidos e os dados relativos aos ano de 2010, foi possível 

determinar as características do novo armazém da SAL. Em particular, destaca-se que este deverá 

ter capacidade para 16 898 paletes de produto acabado, estando esta capacidade dividida em 

estante (13346 paletes) e placa (3552 paletes). Já em relação ao cais de carga, foi possível 

determinar que este deverá ter 4 lugares e a cada um destes lugares deverão estar afectas duas 

zonas de preparação de cargas. Devido à extinção da instalação do Luso e ao aumento da eficiência 
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verificada nas operações de armazém, foi ainda possível determinar que a equipa de trabalhadores 

poderá ser reduzida em cerca de 31%. 

Após a análise do caso de estudo realizada era importante estudar a viabilidade do projecto One-Site. 

Para isso, realizou-se a avaliação do projecto tendo sido executadas três análises: análise financeira, 

avaliação da performance e análise de sensibilidade.  

A partir da análise financeira foi possível concluir que o projecto One-Site é viável, cumprindo o 

objectivo principal imposto pela empresa, visto ter conseguido alcançar uma redução dos custos 

logísticos superior a 25% com um payback do investimento inferior a 2 anos e meio. Em particular 

determinou-se que o investimento associado ao projecto One-Site é igual a 1 010 260 €, sendo 

possível alcançar um decréscimo médio dos custos logísticos igual a 31%, e apresentando um 

payback do investimento de 2 anos e 3 meses. 

Segundo a avaliação de performance realizada, foi possível determinar que todos os indicadores de 

performance considerados, tanto ao nível da produtividade como ao nível financeiro, verificaram 

melhorias consideráveis na ordem dos 30%. Destacam-se em particular a diminuição em 10 minutos 

no tempo de carga de um camião no cais, o decréscimo em cerca de 12 minutos do tempo médio 

despendido por um condutor de empilhadora a preparar uma carga e a redução em cerca de 1,40€ do 

custo logístico médio por palete vendida. 

Relativamente à análise de sensibilidade, foi possível perceber que o projecto continuaria a ser viável 

caso o pressuposto relativo ao crescimento anual das necessidades de armazenagem fosse menor 

do que o que foi considerado na análise realizada, sendo que no caso de ser superior a redução dos 

custos logísticos já não alcançaria o objectivo dos 25%. Contudo, a SAL considera pouco provável 

um crescimento superior a 0,5% ao ano. Já em relação à análise de sensibilidade da percentagem do 

pico das necessidades de armazenagem que o armazém deverá ter capacidade para albergar, 

conclui-se que deverá ser estudado futuramente de forma mais aprofundada o seu valor óptimo, visto 

que tanto no caso base (igual a 80%) como no caso em que se considera a percentagem de 75%, o 

objectivo da SAL relativamente à redução dos custos logísticos e ao payback do investimento são 

alcançados. 

Apesar de se ter provado a viabilidade do projecto One-Site, este trabalho tinha ainda um segundo 

objectivo, no qual se proponha elaborar uma alternativa ao projecto One-Site que, representando um 

investimento máximo de 150 mil euros, conseguisse verificar diminuições consideráveis nos custos 

logísticos da empresa. Esta ideia teve por base a conjuntura económica em que Portugal se encontra 

e que afectará directamente uma empresa como a SAL. Contudo, esta alternativa deverá ter sempre 

em vista o projecto One-Site, pelo que a maioria do investimento realizado deverá poder ser sempre 

aproveitado no âmbito de uma posterior implementação do projecto One-Site.  

Após a caracterização e avaliação da proposta de alternativa ao projecto One-Site, foi possível 

concluir que realizando um investimento de apenas 149 500€, é possível atingir uma redução dos 

custos logísticos da SAL em cerca de 7,9%, redução essa baseada totalmente na redução em 17% 

do custo de buffer da empresa. Foi ainda possível determinar que esta alternativa permitiria a 

redução em cerca de 0,35€ do custo logístico médio por palete vendida. Note-se que nesta alternativa 
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não se propõe a fusão das instalações do Luso e Cruzeiro, mas sim apenas o aumento da 

capacidade de armazenagem da segunda.    

Espera-se então que o presente documento se mostre como uma ferramenta útil para a empresa SAL, 

de modo a sustentar o processo de decisão que será levado a cabo pelos gestores da empresa. 

Neste documento, apresenta-se tanto o projecto do novo armazém como a caracterização das suas 

actividades logísticas, ficando provada a viabilidade do projecto One-Site. A alternativa ao projecto 

One-Site apresenta-se também como uma alternativa aliciante devido ao reduzido investimento a si 

associado, para além de que grande parte deste mesmo investimento poderá ser rentabilizado caso a 

empresa avance posteriormente com o projecto One-Site.  

O presente trabalho procura ainda servir de base a posteriores reestruturações de armazéns, visto 

ser escassa a literatura existente acerca desta temática específica do projecto de armazéns.  

Quanto a sugestões de trabalho futuro, refere-se a realização de um estudo de viabilidade da 

implementação de um sistema WMS, o qual ajudasse os condutores de empilhadora, em tempo real, 

a optimizar a alocação de produtos em armazém e a efectuar o picking das encomendas. A segunda 

sugestão de trabalho futuro prende-se com a realização de uma análise mais aprofundada da 

capacidade óptima que o novo armazém da SAL deveria apresentar. A partir da análise de 

sensibilidade foi possível perceber que os objectivos da empresa podem ser atingidos considerando 

que o armazém é dimensionado de modo a ser capaz de responder a percentagens diferentes da que 

foi considerada neste trabalho (igual a 80%). Em particular propõe-se que seja analisado 

detalhadamente o efeito simultâneo dos dois factores considerados na análise de sensibilidade 

desenvolvida (variação anual das vendas e percentagem das necessidades de armazenagem a 

armazenar no momento de maior pico anual), visto que ambos contribuem directamente para o 

dimensionamento do armazém. A terceira e última proposta de trabalho futuro prende-se com a 

realização de um estudo mais aprofundado dos blocos de armazenagem a ser instalados no novo 

armazém. Existem vários tipos de blocos de armazenagem, sendo que alguns permitem a 

colocação/retirada de duas paletes em simultâneo. Tal facto aumentaria consideravelmente a 

eficiência dos condutores de empilhadora, reduzindo drasticamente as distâncias percorridas em 

armazém no decorrer das actividades de armazenamento e de picking. 
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Anexos 
Anexo 1 – Portefólio de produtos 
 

Na tabela 22 é apresentado o actual portefólio de produtos da SAL. Os produtos são descritos 

considerando as suas várias características, bem como segundo uma classificação obtida através de 

uma análise ABC. 

!!!!!!!!!!Tabela!22!–!Portefólio!de!produtos!da!SAL.!
Referência Marca Segmento Formato Tipo de 

garrafa 
Mercado Classe 

1206051 Luso Lisa 12x1,5l One-Way Interno A 
1409161 Luso Lisa Luso5l One-Way Interno A 
1459161 Luso Lisa Luso5lGranel One-Way Interno A 
1409163 Luso Lisa Luso5l One-Way Interno A 
1208071 Luso Lisa 33cl One-Way Interno A 
1006152 Luso Lisa 6x1,5l One-Way Interno A 
1110031 Luso Lisa 50cl One-Way Interno A 
1403061 Luso Lisa Luso2X5l One-Way Interno A 
1006151 Luso Lisa 4x1,5l One-Way Interno A 
1320062 Cruzeiro Lisa Cruz5l One-Way Interno A 
1306051 Luso Lisa CXA12x1,5l One-Way Exportação B 
1112081 Luso Lisa Sport One-Way Interno B 
1401052 Cruzeiro Lisa Cruz6x1,5l One-Way Interno B 
1304041 Luso Lisa Luso1,0l Retornável Interno B 
1110171 Luso Lisa six50cl One-Way Interno B 
1400062 Cruzeiro Lisa Cruz5lGranel One-Way Interno B 
1210052 Cruzeiro Lisa Cruz1,5l One-Way Interno B 
1303031 Luso Lisa Luso50cl Retornável Interno B 
1108071 Luso Lisa 33cl One-Way Exportação B 
1407031 Luso Formas Limão Formas One-Way Interno B 
1508071 Luso Lisa six33cl One-Way Interno B 
1301021 Luso Lisa Luso25cl Retornável Interno B 
1111072 Cruzeiro Lisa Cruz33cl One-Way Interno B 
1108081 Luso Lisa Junior One-Way Interno B 
1207032 Cruzeiro Lisa Cruz50cl One-Way Interno B 
1400005 Luso Lisa 33cl One-Way Exportação B 
1400003 Luso Lisa 12x1,5l One-Way Exportação B 
1435031 Luso Formas Natural Formas One-Way Interno B 
1109061 Luso Lisa Luso5l One-Way Exportação B 
1410031 Luso Lisa 50cl One-Way Interno B 
1422031 Luso Ritmo Kiwi Formas One-Way Interno C 
1110004 Luso Lisa Luso5l One-Way Exportação C 
1210031 Luso Lisa 50cl One-Way Exportação C 
1432031 Luso Formas Framboesa Formas One-Way Interno C 
1100007 Luso Lisa CXA12x1,5l One-Way Exportação C 
1400008 Luso Lisa 6x1,5l One-Way Exportação C 
1430031 Luso Formas Chá Verde/Pêra Formas One-Way Interno C 
1420031 Luso Ritmo Limão Formas One-Way Interno C 
8888888 Luso Lisa 33cl One-Way Interno C 
1400009 Luso Lisa 4x1,5l One-Way Exportação C 
1400002 Luso Lisa Luso5l One-Way Exportação C 
1407032 Luso Formas Limão Formas One-Way Interno C 
1404101 Luso Lisa Luso3l One-Way Interno C 
1400020 Luso Lisa 50cl One-Way Exportação C 
1400007 Luso Lisa 50cl One-Way Exportação C 
1404021 Luso Fresh Fresh One-Way Interno C 
1100005 Luso Lisa Luso5l One-Way Exportação C 
1421031 Luso Ritmo Cereais Formas One-Way Interno C 
1400011 Luso Lisa six50cl One-Way Exportação C 
1410005 Luso Lisa 33cl One-Way Exportação C 
1413021 Luso Fresh Limão Fresh One-Way Interno C 
1100049 Luso Lisa 33cl One-Way Interno C 
1100025 Luso Lisa 33cl One-Way Exportação C 
1100030 Luso Lisa 50cl One-Way Exportação C 
1400004 Luso Lisa Sport One-Way Exportação C 
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1400019 Luso Lisa 12x1,5l One-Way Exportação C 
1105041 Luso Lisa Luso1,0l One-Way Exportação C 
1100004 Luso Lisa Luso5l One-Way Exportação C 
1410006 Luso Lisa 33cl One-Way Exportação C 
1100046 Luso Lisa CXA12x1,5l One-Way Interno C 
1422032 Luso Ritmo Kiwi Formas One-Way Interno C 
1400006 Luso Lisa Junior One-Way Exportação C 
1400016 Cruzeiro Lisa Cruz33cl One-Way Exportação C 
1409164 Luso Lisa Luso5l One-Way Exportação C 
1412081 Luso Lisa Sport One-Way Exportação C 
1407035 Luso Formas Limão Formas One-Way Interno C 
1101091 Luso Lisa Gelo One-Way Interno C 

 1100016 Luso Lisa Sport One-Way Exportação C 
1414021 Luso Fresh Goi/Lima Fresh One-Way Interno C 
1415021 Luso Fresh Lar/Framb Fresh One-Way Interno C 
1400013 Cruzeiro Lisa Cruz5l One-Way Exportação C 
1432032 Luso Formas Framboesa Formas One-Way Interno C 
1304042 Luso Lisa Luso1,0l Retornável Interno C 
1402051 Luso Lisa 6x1,5l One-Way Interno C 
1508072 Luso Lisa six33cl One-Way Exportação C 
1006153 Luso Lisa 6x1,5l One-Way Interno C 
1100001 Luso Lisa Luso5l One-Way Exportação C 
1100002 Luso Lisa Luso5l One-Way Exportação C 
1100003 Luso Lisa Luso5l One-Way Exportação C 
1100006 Luso Lisa CXA12x1,5l One-Way Exportação C 
1100008 Luso Lisa CXA12x1,5l One-Way Exportação C 
1100009 Luso Lisa CXA12x1,5l One-Way Exportação C 
1100010 Luso Lisa CXA12x1,5l One-Way Exportação C 
1100011 Luso Lisa CXA12x1,5l One-Way Exportação C 
1100012 Luso Lisa CXA12x1,5l One-Way Exportação C 
1100013 Luso Lisa CXA12x1,5l One-Way Exportação C 
1100014 Luso Lisa Sport One-Way Exportação C 
1100015 Luso Lisa Sport One-Way Exportação C 
1100017 Luso Lisa Luso1,0l One-Way Exportação C 
1100018 Luso Lisa Luso1,0l One-Way Exportação C 
1100019 Luso Lisa 33cl One-Way Exportação C 
1100020 Luso Lisa 33cl One-Way Exportação C 
1100021 Luso Lisa 33cl One-Way Exportação C 
1100022 Luso Lisa 33cl One-Way Exportação C 
1100023 Luso Lisa 33cl One-Way Exportação C 
1100024 Luso Lisa 33cl One-Way Exportação C 
1100026 Luso Lisa 33cl One-Way Exportação C 
1100027 Luso Lisa 50cl One-Way Exportação C 
1100028 Luso Lisa 50cl One-Way Exportação C 
1100029 Luso Lisa 50cl One-Way Exportação C 
1100031 Luso Lisa 50cl One-Way Exportação C 
1100032 Luso Lisa CXA12x1,5l One-Way Exportação C 
1110001 Luso Lisa Luso5l One-Way Exportação C 
1110007 Luso Lisa CXA12x1,5l One-Way Exportação C 
1110009 Luso Lisa CXA12x1,5l One-Way Exportação C 
1110024 Luso Lisa 33cl One-Way Exportação C 
1110025 Luso Lisa 33cl One-Way Exportação C 
1113031 Luso Lisa Luso50cl One-Way Exportação C 
1400012 Luso Lisa six33cl One-Way Exportação C 
1400014 Cruzeiro Lisa Cruz1,5l One-Way Exportação C 
1400015 Cruzeiro Lisa Cruz50cl One-Way Exportação C 
1400018 Luso Lisa 12x1,5l One-Way Exportação C 
1400021 Luso Ice Coffee Formas One-Way Interno C 
1400022 Luso Lisa 4x1,5l One-Way Exportação C 
1400023 Luso Ice Coffee Formas One-Way Interno C 
1403022 Luso Fresh Fresh One-Way Interno C 
1403062 Luso Lisa Luso2X5l One-Way Interno C 
1407034 Luso Formas Limão Formas One-Way Interno C 
1421062 Cruzeiro Lisa Cruz5l One-Way Interno C 
1450062 Cruzeiro Lisa Cruz5lGranel One-Way Interno C 
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Anexo 2 – Características das paletes 
 

Na tabela 23 são caracterizadas as paletes das várias SKUs existentes na SAL consoante o seu 

formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela!23!–!Caracterização!das!paletes!

Formato Tipo de palete 
12x1,5l Empilhável 

33cl Não Empilhável 

4x1,5l Empilhável 

50cl Não Empilhável 

6x1,5l Empilhável 

Cruz1,5l Empilhável 

Cruz33cl Não Empilhável 

Cruz50cl Não Empilhável 

Cruz5l Empilhável 

Cruz5lGranel Não Empilhável 

Cruz6x1,5l Empilhável 

CXA12x1,5l Empilhável 

Formas Empilhável 

Fresh Empilhável 

Gelo Não Empilhável 

Junior Não Empilhável 

Luso1,0l Empilhável 

Luso25cl Empilhável 

Luso2X5l Empilhável 

Luso3l Empilhável 

Luso50cl Empilhável 

Luso5l Empilhável 

Luso5lGranel Não Empilhável 

six33cl Não Empilhável 

six50cl Não Empilhável 

Sport Não Empilhável 
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Anexo 3 – Caracterização dos blocos de armazenagem actuais do tipo 
estante 
 

Na tabela 24 são caracterizados os blocos de armazenagem do tipo estante do actual armazém 
principal do Cruzeiro. 

 
Tabela!24!)!Caracterização!dos!blocos!do!armazém!principal!do!Cruzeiro!

Blocos 

Altura 
máxima da 

palete 
(em m) 

Nº níveis 
em altura 

Nº de 
linhas Profundidade 

Capacidade de 
armazenagem 
(em paletes) 

A 1,7 3 12 6 216 
B 1,45 3 9 7 189 
C 1,45 3 8 8 192 
D 1,45 3 23 13 897 
E 1,45 3 17 17 867 
F 1,45 3 24 13 936 
G 1,7 3 9 8 216 
H 1,3 4 20 16 1280 
I 1,7 3 4 6 72 
J 1,7 3 4 9 108 
L 1,7 3 13 16 624 
M 1,7 3 5 9 135 
N 1,7 3 9 10 270 
O 1,7 3 13 10 390 
P 1,7 3 16 10 480 
Q 1,7 3 4 10 120 
R 1,45 3 7 10 210 

Total     7202 
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Anexo 4 – Linhas de Produção 
 

Na tabela 25 são apresentadas as linhas de produção onde são produzidos cada um dos formatos de 

SKUs existentes na SAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato Linha de Produção 
12x1,5l 4L 

33cl 6C 

4x1,5l 4L 

50cl 3C 

6x1,5l 4L 

Cruz1,5l 3C 

Cruz33cl 3C 

Cruz50cl 3C 

Cruz5l 5L 

Cruz5lGranel 5L 

Cruz6x1,5l 3C 

CXA12x1,5l 4L 

Formas 5C 

Fresh 5C 

Gelo 1C 

Junior 6C 

Luso1,0l 2L 

Luso25cl 2L 

Luso2X5l 5L 

Luso3l 5L 

Luso50cl 2L 

Luso5l 5L 

Luso5lGranel 5L 

six33cl 6C 

six50cl 3C 

Sport 4L 

Fonte Viva 2C 

Tabela!25!–!Linhas!de!Produção!da!SAL.!
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Anexo 5 – Layout da instalação actual do Cruzeiro 

Figura'32'*'Layout'do'armazém'do'Cruzeiro. 
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Anexo 6 – Caracterização dos blocos de armazenagem do novo armazém 
do Cruzeiro. 
 

Na tabela 26 são descritos os blocos de armazenagem do novo armazém do Cruzeiro. 

Tabela&26&)&Caracterização&dos&blocos&de&armazenagem&do&novo&armazém&do&Cruzeiro&(Projecto&One$Site).&

Blocos Nº Linhas Profundidade Altura 
(nº de níveis) Tipo 

Altura máxima 
da palete 
(em m) 

Capacidade de 
armazenagem 
(em paletes) 

b1 12 16 3 Estante 1,7 576 

b2 9 16 3 Estante 1,45 432 
b3 8 12 3 Estante 1,45 288 
b4 23 16 3 Estante 1,45 1104 
b5 17 17 3 Estante 1,45 867 
b6 25 13 3 Estante 1,45 975 
b7 9 12 3 Estante 1,7 324 
b8 20 16 4 Estante 1,3 1280 
b9 8 12 3 Estante 1,45 288 

b10 6 17 3 Estante 1,45 306 
b11 13 16 3 Estante 1,7 624 
b12 5 10 3 Estante 1,7 150 
b13 9 10 3 Estante 1,7 270 
b14 13 10 3 Estante 1,7 390 
b15 14 16 3 Estante 1,7 672 
b16 24 25 3 Estante 1,7 1800 
b17 25 10 3 Estante 1,7 750 
b18 25 10 3 Estante 1,7 750 
b19 25 10 3 Estante 1,7 750 
b20 25 10 3 Estante 1,7 750 
b21 27 24 2 Placa 2,5 1296 
b22 27 24 2 Placa 2,5 1296 
b23 30 16 2 Placa 2,5 960 

TOTAL      16898 
!
!
!
!



! 91!

Anexo 7 – Proposta de Layout para o novo armazém do Cruzeiro, inserido no projecto One-Si

Figura'33')'Proposta'de'layout'do'novo'armazém'do'Cruzeiro'(projecto'One+Site). 
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Anexo 8 – Custos de construção e instalação de equipamentos 
 

Os dados relativos ao custo de instalação dos equipamentos de armazenagem, o custo de alvenaria 

e as áreas necessárias consoante o tipo de armazenamento efectuado, encontram-se resumidos na 

tabela 27. 

!!!!!!!!!Tabela!27!)!Custos!de!construção!e!instalação!de!equipamentos.!

Dados Valores Fonte 

Custo de instalação de armazenamento 
em estante (por palete) 45 €/palete Nortemonta 

Custo de instalação de armazenamento 
em placa (por palete) 15 €/palete Nortemonta 

Área necessária por palete armazenada 
em estante 

1
3 !

!!

!"#$%$ 

Valores 
recolhidos 

numa visita à 
SAL 

Área necessária por palete armazenada 
em placa 

10
13 !

!!

!"#$%$ 

Valores 
recolhidos 

numa visita à 
SAL 

Custo de alvenaria (por m2) 37,5 €/m2 Empresa 
J.B.Pires 

Custo de construção de cais de carga 
(por cada lugar) 100 000 € Empresa 

J.B.Pires 
Zona de carga  (Pala, chapa lateral e 
asfalto) para a alternativa ao projecto 

One-Site 
51 500 € Empresa 

J.B.Pires 

 

Refira-se que os valores das áreas necessárias para armazenar uma palete em estante e em placa 

foram obtidos tendo por base os valores registados na SAL numa das visitas realizadas aos seus 

armazéns.  

No caso da área necessária por palete armazenada em estante considera-se o valor de !! !
!!

!"#$%$ visto 

que a grande maioria dos blocos de armazenagem apresenta 3 níveis de altura e a base de cada 

palete tem as dimensões de 1200 mm * 800 mm, que equivale a uma área igual a cerca de 1 m2. 

Assim sendo, cada palete ocupará uma área de cerca de !!!m
2. 

Já no caso da área necessária por palete armazenada em placa considera-se o valor de !"!" !
!!

!"#$%!. 

Este valor teve por base uma verificação do número de paletes existentes na tenda 1 da actual 

instalação do Cruzeiro, cuja área útil para blocos de armazenagem do tipo placa é igual a 550 m2.  

Durante esta verificação, a tenda encontra-se praticamente completa, apresentando um total de 715 

paletes. A equação 28 resume assim o cálculo do valor já aqui mencionado para a área necessária 

por palete armazenada em placa. 

Á!"#!!"#"$$á!"#!!"#!!"#$%$!!"#!$%&!'!!!"!!"#$# = ! 550!!!

715!!"#$%$& =
10
13

!!

!"#$%$ !!!!!!!!!!!!!!!(28) 
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Os restantes valores foram obtidos junto de uma empresa de construção civil e de uma empresa 

especialista em sistemas de armazenagem. 

Análise Financeira – Cálculo de investimento projecto One-Site 

Relativamente aos montantes de investimento indicados na análise financeira, estes foram calculados 

conforme se descreve em seguida. 

No que diz respeito ao custo de alvenaria, concluiu-se que o projecto One-Site implicaria um 

investimento de 280 500 € (ver equação (29)), sendo este valor calculado tendo por base o custo de 

alvenaria (por m2) descrito na tabela 27 e a área adicional que será necessária acrescentar ao actual 

armazém do Cruzeiro. Sabendo que o actual armazém principal apresenta uma área total igual a 

6667 m2 (ver subsecção 2.3.3), e que o novo armazém principal inserido no projecto One-Site terá 

uma área total de 14147 m2 (ver subsecção 4.5.1), será necessária construir uma área equivalente a 

7480m2. 

!"#$%&'($"&)!!"!!"#$%!&'! = !7!480!!! ∗ 37,5! €!! = 280!500!€!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(29) 

Relativamente ao investimento em estanteria, sabe-se que o novo armazém deverá apresentar uma 

capacidade total igual a 16898 paletes, estando estas dividas em 13346 paletes em blocos do tipo 

estante e 3552 paletes em blocos do tipo placa (ver subsecçãoo 4.5.1). Contudo, actualmente a 

instalação do Cruzeiro já possui blocos de armazenagem, num total de 7202 paletes em blocos do 

tipo estante e 7300 em blocos do tipo placa (ver subsecçãoo 2.3.3). As estruturas dos blocos do tipo 

estante actualmente existente poderão ser utilizados no novo armazém. Já as estruturas dos blocos 

do tipo placa actualmente existentes nas tendas, sendo apenas compostas pelo tipo de chão que é 

necessário, não podem ser aproveitadas para este novo armazém devido à mudança de layout a si 

associado.  

Assim sendo, será necessário instalar uma capacidade de 3552 paletes em blocos do tipo placa e 

apenas 6144 (13346-7202) em blocos do tipo estante. Sabe-se ainda que o custo de instalação do 

armazenamento em placa é igual a 15 €
!"#$%$ ao passo que o armazenamento em estante custa 45 

€
!"#$%$, estando estes valores descritos na tabela 27. Assim sendo, o investimento associado ao 

armazenamento em placa será igual a 53 280 € (ver equação (30)), ao passo que o investimento 

associado ao acréscimo de armazenamento em estante será igual a 276 480 € (ver equação (31)). 

!"#$%&'($"&)!!"!!"#!$%&!#%&'(!!"!!"#$# = !3!552!!"#$%$& ∗ 15! €
!"#$%$ = 53!280!€!!!!!!!!!!!!!!(30) 

 

!"#$%&!"#$%&!!"!!"#!$%&!#%&'(!!"!!"#$%#! = !6!144!!"#$%$& ∗ 45! €
!"#$%$ = 276!480!€!!!!!!!!!!!(31) 

 

Finalmente o novo cais de carga tem associado um investimento de 400 000 € (ver equação (32)), 

visto que o custo de cada lugar do cais é igual a 100 000 m2 (ver tabela 27) e que o novo cais terá 4 

lugares (ver subsecção 4.4.5). 

!"#$%&'($"&)!!"!!"#$!!"!!"#$" = !4!!"#$%&' ∗ 100!000! €
!"#$% = 400!000!€!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(32) 
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Análise Financeira – Cálculo de investimento da alternativa ao projecto One-Site 

Nas equações 33 e 34 são calculados o custo de investimento relativo à alvenaria e à estanteria que 

serão necessários efectuar na alternativa ao projecto One-Site. 

!"#$%&'($"&)!!"!!"#$%!&'! = !812!!! ∗ 37,5! €!! = 30!450!€!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(33) 

!"#$%&'($"&)!!"!!"#$%#!&'$!!"!!"#$!!"#$%#! = !1!500!!"#$%$& ∗ 45! €
!"#$%$& = 67!500!€!!!!!!!!!!!!!!!(34) 

 

!  
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Anexo 9 – Dados para o modelo matemático 
 

Na tabela 28 apresentam-se as características dos 72 SKUs activos da SAL. É de referir que as 

quantidades a alocar de cada SKU foram calculadas para o caso de maior pico anual das 

necessidades de armazenagem. Sabe-se que no momento mais crítico do ano, no decorrer do mês 

de Maio, e já considerando o aumento de 0,5% ao ano previsto para o horizonte temporal de 10 anos, 

a SAL possuirá necessidades de armazenagem iguais a 21 123 paletes. De modo a estimar quantas 

paletes existirão de cada um dos SKUs activos existentes, assume-se que a percentagem de paletes 

correspondente a cada um dos SKUs será equivalente à percentagem de vendas de cada um desses 

SKUs, também no decorrer do mês de Maio, segundo os valores registados em 2010. 

Tabela!18!)!Dados!inseridos!no!modelo!matemático.!

SKU Referência 
Nº de paletes 
a alocar de 
cada SKU 

Linha 
produtiva 

Empilhável (1) 
Não empilhável 

(0) 

Retornável (1) 
Não empilhável 

(0) 

Altura 
palete 
(mm) 

s1 1206051 3381 P2 1 0 1440 
s2 1409161 2872 P3 1 0 1210 
s3 1459161 1732 P3 0 0 1212 
s4 1409163 614 P3 1 0 1210 
s5 1208071 1630 P6 0 0 1440 
s6 1006152 1515 P2 1 0 1440 
s7 1110031 1237 P4 0 0 1501 
s8 1403061 2261 P3 1 0 1210 
s9 1006151 792 P2 1 0 1440 

s10 1320062 602 P3 1 0 1212 
s11 1306051 525 P1 1 1 1514 
s12 1112081 338 P2 1 0 1482 
s13 1401052 126 P1 1 1 1810 
s14 1304041 568 P2 0 0 1527 
s15 1110171 303 P4 1 0 1440 
s16 1400062 330 P3 0 0 1212 
s17 1210052 172 P4 0 0 1499 
s18 1303031 339 P1 1 1 1582 
s19 1108071 57 P4 1 0 1440 
s20 1407031 122 P6 0 0 1581 
s21 1508071 134 P6 0 0 1440 
s22 1301021 233 P4 0 0 1515 
s23 1111072 115 P5 1 0 1537 
s24 1108081 107 P6 0 0 1641 
s25 1207032 89 P6 0 0 1210 
s26 1400005 81 P4 0 0 1529 
s27 1400003 57 P2 1 0 1482 
s28 1435031 62 P5 1 0 1537 
s29 1109061 16 P4 0 0 1501 
s30 1410031 50 P2 1 0 1482 
s31 1422031 49 P5 1 0 1561 
s32 1110004 70 P3 1 0 1210 
s33 1210031 40 P5 1 0 1537 
s34 1432031 45 P3 1 0 1638 
s35 1100007 26 P5 1 0 1537 
s36 1400008 41 P5 1 0 1561 
s37 1430031 35 P6 0 0 1440 
s38 1420031 33 P2 1 0 1440 
s39 8888888 32 P4 0 0 1634 
s40 1400009 30 P3 1 0 1638 
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s41 1400002 29 P2 1 0 1440 
s42 1407032 5 P2 1 0 1440 
s43 1404101 9 P5 1 0 1537 
s44 1400020 19 P3 1 0 1125 
s45 1400007 11 P5 1 0 1519 
s46 1404021 14 P5 1 0 1519 
s47 1100005 16 P4 0 0 1634 
s48 1421031 16 P4 0 0 1634 
s49 1400011 12 P6 0 0 1581 
s50 1410005 13 P6 0 0 1581 
s51 1413021 8 P6 0 0 1591 
s52 1100049 13 P5 1 0 1561 
s53 1100025 13 P4 0 0 1537 
s54 1100030 13 P2 0 0 1527 
s55 1400004 2 P2 1 0 1440 
s56 1400019 10 P3 1 0 1638 
s57 1105041 12 P1 1 0 1482 
s58 1100004 14 P4 0 0 1561 
s59 1410006 0 P6 0 0 1581 
s60 1100046 12 P3 1 0 1638 
s61 1422032 4 P2 1 0 1482 
s62 1400006 1 P5 1 0 1561 
s63 1400016 2 P4 0 0 1581 
s64 1409164 4 P6 0 0 1440 
s65 1412081 3 P3 1 0 1638 
s66 1407035 2 P2 0 0 1596 
s67 1414021 3 P5 1 0 1581 
s68 1415021 0 P5 1 0 1519 
s69 1400013 1 P5 1 0 1519 
s70 1432032 1 P2 0 0 1527 
s71 1304042 0 P1 1 1 1514 
s72 1402051 0 P3 1 0 1638 

TOTAL  21 123     
 

Na tabela 29 apresentam-se as 6 linhas de produção inseridas no modelo e as correspondentes 

linhas de produção existentes no armazém. Note-se que as linhas 3C e 4C foram consideradas a 

mesma linha visto que partilham a mesma saída de linha no armazém. Já a linha 1C (linha de gelo) 

não foi incluída no modelo visto que os seus produtos têm de ser armazenados num armazém de 

refrigeração específico, sendo que os seus produtos representam menos de 0,1% do total de litros 

vendidos pela SAL anualmente. Também a linha 2C não foi incluída no modelo visto que produz 

garrafões de 20L que necessitam de ser armazenados em estantes específicas no armazém, contudo 

estes apenas representam cerca de 0,3% das vendas anuais pelo que não afectaram 

significativamente as conclusões retiradas a partir dos resultados do modelo.  

Tabela!29!)!Linha!de!produção!utilizada!no!modelo!e!correspondente(s)!linha(s)!de!produção.!
Linha de produção 

no modelo 
Linha(s) de produção 

correspondente 
P1 2L 
P2 4L 
P3 5L 
P4 3C/4C 
P5 5C 
P6 6C 
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Já relativamente aos dados relacionados aos blocos de armazenagem, é possível encontrar as 

características dos 23 blocos existentes no novo armazém do Cruzeiro no Anexo 6. O bloco de 

armazenagem b24 é o único que não se encontra caracterizado visto que este representa na 

realizada os armazéns avançados da SAL. Assim sendo, foram-lhe atribuídas características 

imaginárias que fizessem com que tivesse capacidade para armazenar um número bastante elevado 

de paletes, representando estas as paletes que seriam enviadas para buffer. Na tabela 30 apresenta-

se as características atribuídas a este bloco imaginário. 

Tabela!30!)!Características!atribuídas!ao!bloco!imaginário!b24!que!representa!a!DLS.!

Bloco Nº Linhas Profundidade Altura 
(nº de níveis) Tipo 

Altura máxima 
da palete 
(em m) 

Capacidade de 
armazenagem 
(em paletes) 

B24-DLS 50 60 3 Estante 5 9000 
 

No que diz respeito às distâncias necessárias percorrer em armazém, importa enunciar as distâncias 

que separam as várias linhas de produção e os blocos de armazenagem e, por outro lado, as 

distâncias que separam esses mesmos blocos de armazenagem e o cais de carga. Apresentam-se 

em seguida a tabela 31 que apresenta as distâncias entre as linhas de produção e os blocos de 

armazenagem, a tabela 32 que apresenta as distâncias entre os blocos de armazenagem e o cais de 

carga e, finalmente, a tabela 33 que apresenta a distância total que separa um produto de uma dada 

linha de produção até cada um dos bloco e, posteriormente, até ao cais de carga.  

Referir apenas que as distâncias atribuídas ao bloco b24, que representa a DLS, são fictícias e 

servem apenas para fazer com que o modelo apenas aloque produtos a este bloco de armazenagem, 

ou seja, apenas envie paletes para buffer caso seja realmente necessário, visto que o modelo procura 

minimizar distâncias e as distâncias associadas a este bloco de armazenagem são muito superiores 

às atribuídas aos restantes blocos. 

!
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Tabela&31&)&Distâncias&entre&as&linhas&de&produção&(p)&e&os&blocos&de&armazenagem&(b).&

 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 
b24-
DLS 

p1 45 60 60 65 70 5 40 15 30 90 30 35 45 45 80 120 205 205 195 195 145 145 120 5000 

p2 100 85 85 120 120 170 105 130 115 140 155 160 170 170 65 70 65 65 50 50 60 60 35 5000 

p3 110 95 95 130 130 180 115 140 125 150 165 170 180 180 75 80 55 55 40 40 70 70 45 5000 

p4 40 55 55 60 65 20 35 10 25 85 25 30 40 40 75 115 200 200 190 190 140 140 115 5000 

p5 115 110 110 145 145 195 130 155 140 165 180 185 195 195 90 95 35 35 25 25 85 85 60 5000 

p6 130 125 125 160 160 210 145 170 155 180 195 200 210 210 105 110 20 20 45 45 100 100 75 5000 

 

Tabela&32&)&Distâncias&entre&o&cais&e&os&blocos&de&armazenagem&(b).&

 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 
b24-

DLS 

Cais 135 120 120 155 160 185 140 165 150 180 190 195 205 205 100 60 95 95 70 70 35 35 60 2500 
!

Tabela&33&)&Distâncias&totais&iguais&à&soma&da&distância&entre&linha&de&produção&(p)&e&o&bloco&de&armazenagem&(b)&com&a&distância&entre&bloco&de&armazenagem&(b)&e&cais.&

 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 
b24-

DLS 

p1 180 180 180 220 230 190 180 180 180 270 220 230 250 250 180 180 300 300 265 265 180 180 180 2500 

p2 235 205 205 275 280 355 245 295 265 320 345 355 375 375 165 130 160 160 120 120 95 95 95 2500 

p3 245 215 215 285 290 365 255 305 275 330 355 365 385 385 175 140 150 150 110 110 105 105 105 2500 

p4 175 175 175 215 225 205 175 175 175 265 215 225 245 245 175 175 295 295 260 260 175 175 175 2500 

p5 250 230 230 300 305 380 270 320 290 345 370 380 400 400 190 155 130 130 95 95 120 120 120 2500 

p6 265 245 245 315 320 395 285 335 305 360 385 395 415 415 205 170 115 115 115 115 135 135 135 2500 
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Anexo&10&–&Resultados&do&modelo&matemático&para&o&momento&de&maior&pico&anual&
!
A tabela 34 resume os resultados do modelo, apresentando o número de paletes de cada SKU (s) a ser alocado em cada bloco de armazenagem (b) tendo 

em consideração a minimização da distância total percorrida em armazém pelas paletes. 

Tabela&34&)&Número&de&paletes&de&cada&SKU&(s)&alocadas&a&cada&bloco&de&armazenagem&(b).&
SKU& b1& b2& b3& b4& b5& b6& b7& b8& b9& b10& b11& b12& b13& b14& b15& b16& b17& b18& b19& b20& b21& b22& b23& b24&CDLS&
s1& 0" 144" 36" 240" 408" 234" 0" 0" 36" 51" 0" 0" 0" 0" 96" 450" 0" 0" 60" 30" 1007" 0" 416" 173"
s2& 0" 96" 0" 96" 51" 117" 36" 384" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 48" 300" 30" 0" 150" 180" 0" 665" 0" 719"
s3& 0" 0" 36" 96" 51" 78" 0" 640" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 96" 75" 60" 60" 120" 60" 0" 0" 0" 360"
s4& 0" 0" 0" 144" 51" 0" 0" 128" 36" 51" 0" 0" 0" 0" 48" 0" 30" 0" 30" 0" 96" 0" 0" 0"
s5& 48" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 420" 600" 30" 0" 0" 0" 0" 532"
s6& 0" 192" 36" 240" 51" 78" 0" 0" 36" 51" 0" 0" 0" 0" 48" 225" 0" 0" 0" 30" 0" 528" 0" 0"
s7& 288" 0" 0" 0" 0" 0" 72" 0" 0" 0" 288" 60" 120" 30" 48" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 331"
s8& 0" 0" 0" 96" 102" 39" 0" 0" 0" 51" 0" 0" 0" 0" 0" 225" 0" 0" 150" 180" 0" 0" 160" 1258"
s9& 48" 0" 0" 96" 0" 117" 0" 0" 0" 102" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 256" 173"
s10& 0" 0" 72" 96" 51" 0" 0" 128" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 75" 30" 0" 30" 120" 0" 0" 0" 0"
s11& 96" 0" 0" 0" 0" 0" 72" 0" 0" 0" 48" 30" 0" 240" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 39" 0" 0" 0"
s12& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 96" 75" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 167"
s13& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 94" 0" 32" 0"
s14& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 48" 300" 0" 0" 30" 30" 0" 0" 0" 160"
s15& 0" 0" 36" 0" 0" 195" 0" 0" 72" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
s16& 0" 0" 0" 0" 102" 78" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 30" 0" 30" 90" 0" 0" 0" 0"
s17& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 144" 0" 0" 28" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
s18& 48" 0" 0" 0" 0" 0" 36" 0" 0" 0" 48" 0" 90" 0" 0" 75" 0" 0" 0" 0" 0" 42" 0" 0"
s19& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 30" 27" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
s20& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 122"
s21& 0" 0" 0" 0" 0" 38" 0" 0" 36" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 30" 30" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
s22& 48" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 48" 30" 30" 29" 48" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
s23& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 25" 0" 0" 30" 30" 0" 30" 0" 0" 0" 0"
s24& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 107"
s25& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 59" 30" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
s26& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 36" 0" 0" 0" 45" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
s27& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 27" 0" 0" 0" 0" 30" 0" 0" 0" 0" 0"
s28& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 32" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 30" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
s29& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 16" 0"
s30& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 50"
s31& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 49"
s32& 0" 0" 36" 0" 0" 0" 0" 0" 34" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
s33& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 40" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
s34& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 45" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
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s35& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 26" 0" 0" 0" 0" 0"
s36& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 41"
s37& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 35" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
s38& 0" 0" 33" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
s39& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 32" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
s40& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 30" 0" 0" 0" 0" 0"
s41& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 29" 0" 0" 0" 0" 0"
s42& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 5"
s43& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 9"
s44& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 19"
s45& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 11"
s46& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 14"
s47& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 16" 0"
s48& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 16" 0"
s49& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 12" 0" 0" 0"
s50& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 13"
s51& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 8"
s52& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 13"
s53& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 13" 0" 0"
s54& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 13"
s55& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 2"
s56& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 10"
s57& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 12"
s58& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 14"
s59& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
s60& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 12"
s61& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 4"
s62& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 1"
s63& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 2"
s64& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 4"
s65& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 3"
s66& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 2"
s67& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 3"
s68& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
s69& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 1"
s70& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 1"
s71& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
s72& 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"

TOTAL& 576& 432& 285& 1104& 867& 974& 316& 1280& 285& 306& 621& 150& 267& 379& 661& 1800& 749& 750& 745& 750& 1248& 1248& 912& 4418&
Capacidade&

Máx.&do&bloco&
576& 432& 288& 1104& 867& 975& 324& 1280& 288& 306& 624& 150& 270& 390& 672& 1800& 750& 750& 750& 750& 1296& 1296& 960& 9000&

Nº.&pal.&do&bloco&
não&utilizadas)&

0& 0& 3& 0& 0& 1& 8& 0& 3& 0& 3& 0& 3& 11& 11& 0& 1& 0& 5& 0& 48& 48& 48& 4582&
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Anexo&11&–&Indicadores&de&performance&
!
Note-se que apenas são calculados neste anexo os indicadores de performance que ainda não 

tenham sido calculados ao longo do corpo principal do documento. 

O primeiro indicador de performance apresentado refere-se ao número médio de paletes que um 

condutor de empilhadora é capaz de armazenar por dia. No decorrer dos cálculos realizados na 

secção 4.8 já se tinha chegado à conclusão de que, no caso de se implementar o projecto One-Site, 

este valor será igual a 650! !"#$%$&!"#  (ver equação (25)). Contudo, ainda não se calculou este valor para 

o caso em que não seja implementado o projecto One-Site. 

Para calcular este valor é necessário saber quanto tempo, em média, demora actualmente um 

condutor de empilhadora a armazenar paletes que saem das linhas de produção. Para isso, foram 

observadas as movimentações de um condutor de empilhadora no actual armazém do Cruzeiro. 

Realizaram-se 3 observações, cada uma durante 1 hora, e anotaram-se o número de paletes 

armazenadas pelo condutor nesse período de tempo, calculando-se no final a média do número de 

paletes armazenadas por hora. A tabela 35 resume os valores observados, e a sua respectiva média. 

Tabela&35&)&Número&de&paletes&armazenadas&por&um&condutor&de&empilhadora&durante&uma&hora.&
 

 

 

 

 

 

Sabendo que cada condutor de empilhadora trabalha durante 7 horas úteis por dia, é possível 

determinar-se que o número média de paletes armazenadas por condutor de empilhadora num dia, 

caso não se implemente o projecto One-Site, é igual a 460! !"#$%$&!"#  (ver equação (35)). 

!º!!é!"#!!"!!"#$%$&!!"#!$%&!'!(!!"#!!"#$%&"'!!"#!!"#! !"#!!"# − !"#$ =! 

7! ℎ!"#$!"# ∗ 67! !"#$%$&ℎ!"# = 469! !"#$%$&!"# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(35) 

Relativamente ao número médio de cargas que um condutor de empilhadora é capaz de realizar por 

dia, ou de preparar, no caso de se tratar do projecto One-Site, o seu valor já tinha sido calculado para 

o caso em que se implementa o projecto One- Site, sendo este valor igual a 15! !"#$"%!"#  (ver equação 

(21) na secção 4.8). Para o caso em que não se implementa o projecto One-Site o seu valor é igual a 

Observações 
Número de paletes 

armazenadas durante hora 

1ª 65 

2ª 67 

3ª 69 

Média 67 
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11! !"#$"%!"#  (ver equação (36)), visto que cada carga demora cerca de 40 minutos a ser executada (ver 

subsecção 4.4.2) e sabendo que cada condutor de empilhadora trabalha durante 7h úteis diárias. 

 

!º!!é!"#!!"!!"#$"%!!"#$%&#'#(!!"#!!"#$%&"'!!"#!!"#! !"#!!"# − !"#$  

=
7! !!"#$!"# ∗ 60!!"#$%&'!!"#

40!"#$%&'!"#$"
= 11! !"#$"%!"# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(36) 

&
Em relação aos indicadores financeiros apresentados, ambos têm como denominador o número de 

paletes vendidas por ano. Este número de paletes foi calculado tendo em consideração o número de 

paletes vendidas no decorrer do ano 2010 (total de 305123 paletes) e considerando um crescimento 

anual médio das vendas de 0,5% ao ano, por um período de 10 anos, em linha com o crescimento 

previsto para as necessidades de armazenagem da SAL. Assim sendo, considera-se que se venderá 

um total de 320732 paletes por ano (ver equação (37)). Este valor é independente da implementação 

ou não do projecto One-Site. 

!º!!"!!"#$%$&!!"#$%$&'!!"#!$%&"'& = 305!128!!"#$%$& ∗ 1 + 0,005 !" = 320!732!!"#$%$&!!!!!!(37) 

No que diz respeito ao indicador relativo ao custo logístico médio por palete vendida, considerou-se 

que, no caso de não se implementar o projecto One-Site, se manterá a estrutura de custos logísticos 

verificada actualmente, com excepção ao custo de buffer. Este custo varia face ao actual visto que se 

assume que que se enviam paletes para buffer sempre que se atinge a capacidade real do armazém 

(equivalente a 95% da capacidade instalada). O mesmo é assumido no caso em que se implementa o 

projecto One-Site. É ainda de referir que o valor médio apresentado foi calculado tendo em 

consideração um horizonte temporal de 10 anos, no qual se assumiu um crescimento das 

necessidades de armazenagem igual a 0,5% ao ano. Por motivos de confidencialidade dos dados 

cedidos pela empresa não se apresentam aqui os valores dos custos logísticos anuais médios. 

Calculou-se assim o valor deste indicador, que permitiu determinar que caso não se implemente o 

projecto One-Site o seu valor será igual a 4,44! €
!"#$%$ (ver equação (38)), ao passo que caso o projecto 

seja implementado se verifica um custo de 3,06! €
!"#$%$!! (ver equação (39)). 

!"#$%!!"#í!"#$%!!é!"#!!"#!!"#$%$!!"#$%$&!(!"#!!"# − !"#$)! 

= !"!"#!!"#í!"#$%!!"#!$!!é!"#! !"#!One − Site !€
320!732!!"#$%$& = 4,44! €

!"#$%$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(38) 

!"#$%!!"#í!"#$%!!é!"#!!"#!!"#$%$!!"#$%$&!(!"#!!"# − !"#$)! 

= !"#$!!!"#í!"#$%!!"#!$!!é!"#! !"#!One − Site !€
320!732!!"#$%$& = 3,06! €

!"#$%$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(39) 
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No que diz respeito ao indicador relativo ao custo de buffer médio por palete vendida, considerou-se o 

custo médio de buffer que se verificará ao longo do horizonte temporal de 10 anos, no qual se 

assumiu um crescimento das necessidades de armazenagem igual a 0,5% ao ano. Tanto no caso em 

que é implementado o projecto One-Site como no caso em que isso não acontece assume-se que se 

enviam paletes para buffer sempre que se atinge a capacidade real do armazém (equivalente a 95% 

da capacidade instalada). Assim sendo, é possível calcular-se o valor deste indicador, tendo sido 

possível determinar que caso não se implemente o projecto One-Site o seu valor será igual a 

1,28 €
!"#$%$ (ver equação (40)), ao passo que caso o projecto seja implementado se verifica um custo 

de 0,92 €
!"#$%$!! (ver equação (41)). Por motivos de confidencialidade dos dados cedidos pela empresa 

não se apresentam aqui os valores dos custos de buffer anuais médios. 

 

!"#$%!!"!!"##$%!!é!"#!!"#!!"#$%$!!"#$%$&!(!"#!!"# − !"#$)! 

= !"#$%!!"!!"##$%!!"#!$!!é!"#! !"#!One − Site !€
320!732!!"#$%$& = 1,28 €

!"#$%$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(40) 

 

!"#$%!!"!!"##$%!!é!"#!!"#!!"#$%$!!"#$%$&!(!"#!!"# − !"#$)! 

= !"#$%!!"!!"##$%!!"#!$!!é!"#! !"#!One − Site !€
320!732!!!"#$#% = 0,92 €

!"#$%$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(41) 

 

Indicadores de performance para a alternativa ao projecto One-Site 

Nas equações 42 e 43 são calculados os dois indicadores financeiros relativos à alternativa ao 

projecto One-Site. 

 

!"!"#!!"#í!"#$%!!é!"#!!"#!!"#$%$!!"#$%$&!(!"#!!"#$%&!#'(!!!"!!"#$%&'#!!!"# − !"#$)! 

= !"#$%!!"#í!"#$%!!"#!$!!é!"#! !"#!!"#$%&!#'(!!!"!!"#$%&'#!One − Site !€
320!732!!"#$%$& = 4,09! €

!"#$%$ !!!!!!!(42) 

 

!"#$%!!"!!"##$%!!é!"#!!"#!!"#$%$!!"#$%$&!(!"#!!"#$%&!#'(!!!"!!"#$%&'#!!!"# − !"#$)! 

= !"#$%!!"!!"##$%!!"#!$!!é!"!! !"#!!"#$%&!#'(!!!"!!"#$%&'#!One − Site !€
320!732!!"#$%$& = 1,06! €

!"#$%$ !!!!!!!!(43) 

!


