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Resumo 

 

A crescente competitividade e instabilidade que caraterizam uma economia cada vez mais 

globalizada obrigam a que as empresas adotem estratégias que visem aumentar a sua 

eficiência, quer através de um aumento do nível de serviço providenciado ao cliente quer através 

de uma redução de custos. 

O grupo Jerónimo Martins, o maior grupo de distribuição alimentar em Portugal, tem como 

objetivo maximizar a sua eficiência operacional. Neste sentido, este grupo pretende saber qual 

será o layout mais adequado para um armazém de produtos perecíveis que opera em ambiente 

just-in-time. O problema em estudo refere-se ao armazém de frutas e vegetais do centro de 

distribuição da Azambuja. 

Deste modo, e para definir o problema em estudo, aborda-se a atual rede logística da 

Jerónimo Martins e descrevem-se as operações efetuadas no armazém em análise, o seu layout 

atual e as suas principais limitações. Tendo como base a revisão da literatura efetuada, são 

propostos dois modelos de programação inteira para resolver o problema. Estes modelos têm 

como objetivo minimizar a distância percorrida no armazém e considerar as diferentes 

prioridades de expedição das encomendas. Após se selecionar um destes modelos, são 

analisados e comparados diferentes cenários, nomeadamente o cenário correspondente ao 

layout atual e ao layout obtido com aplicação do modelo. Os resultados mostram que com a 

implementação do layout proposto pela resolução do modelo a distância percorrida por mês no 

armazém pode ser reduzida em cerca de 23%, o que possibilita um redução dos recursos 

utilizados no armazém e de custos de operação.  

 
 

 

 

Palavras-chave: gestão de armazéns, layout, just-in-time, operações logísticas, 

otimização. 
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Abstract 

 
 

The increasing competitiveness and instability in the global market pressures companies to 

implement strategies aimed to increase its efficiency, either by an increase in the service level 

provided to the customer or by a cost reduction. 

 Jerónimo Martins, the largest food distribution group in Portugal, aims to maximize its 

operational efficiency. Thus, Jerónimo Martins wants to know what would be the most suitable 

layout for a warehouse that operates in a just-in-time environment. The problem studied in this 

thesis is related to a fresh products’ warehouse (fruits and vegetables), located in the Azambuja’s 

distribution center. 

 In this work the problem is analysed. Thus, the Jerónimo Martins current logistics network 

is presented and the warehouse operations, the warehouse current layout and its limitations are 

described. Based on the conducted literature review, two integer programming models are 

proposed to solve the problem. These models aim to minimize the distance travelled in the 

warehouse and to take into account the orders shipping priorities. After selecting one of these 

models, different scenarios are analysed and compared, namely the scenario related to the 

warehouse current layout and the best-case scenario. The results showed that the 

implementation of the layout proposed by the model may lead to a reduction of the distance 

travelled in the warehouse by 23%, which enables a resource and operational cost reduction. 

 

 

 

 

Keywords: warehouse management, layout, just-in-time, logistics operations, optimization. 
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1 Introdução 

 

Este capítulo introdutório da dissertação aborda a contextualização e descrição do 

problema, a definição dos objetivos a atingir e a estrutura do documento. 

1.1 Contextualização do Problema 

 

A crescente competitividade e globalização económica aliada à instabilidade do ambiente 

económico-financeiro exigem que as empresas adotem novas estratégias que visem criar valor e 

aumentar o nível de serviço que providenciam aos seus clientes. 

A atual pressão para aumentar o nível de serviço e diminuir os custos em conjunto com a 

crescente complexidade das cadeias de abastecimento colocam consideráveis desafios a nível 

logístico aos retalhistas (Fernie & Sparks, 2004). 

A Jerónimo Martins (JM) é um grupo com projeção internacional que atua no ramo 

alimentar. O grupo JM é líder na distribuição alimentar em Portugal, operando com as insígnias 

Pingo Doce e Recheio. A melhoria contínua da eficiência operacional é apresentada pelo grupo 

JM como uma das linhas orientadoras das empresas do grupo, sendo um dos meios utlizados 

pela JM para atingir os seus objetivos estratégicos (Jerónimo Martins, 2012). Na figura 1 pode-se 

observar a evolução dos custos totais por unidade de medida de compra (UMC), ou seja por 

caixa, numa base adimensional entre os anos de 2008 e 2012. A partir desta figura pode-se 

atestar o foco na melhoria da eficiência operacional por parte da JM, sendo que os custos totais 

por unidade movimentada foram reduzidos em cerca de 16% entre o ano de 2008 e 2012. 

 

 
Figura 1: Evolução dos custos totais por unidade movimentada (Jerónimo Martins, 2013b). 
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Com o objetivo de melhorar a sua performance e de acentuar o seu crescimento, a JM tem 

o intuito de investigar novos procedimentos e estratégias que permitam aumentar a eficiência e 

reduzir os custos de operação da sua rede de distribuição. 

Atualmente, a forte competição no mercado requer uma melhoria contínua no projeto e 

operação dos centros de distribuição, que por sua vez exige uma melhor performance dos 

armazéns. Os armazéns são um componente essencial de qualquer cadeia de abastecimento, 

uma vez que permitem servir de buffer ao fluxo de material transferido ao longo da cadeia de 

abastecimento, consolidar produtos provenientes de vários fornecedores e executar atividades de 

valor acrescentado (Gu et al., 2007). Com o crescente foco na otimização da performance das 

cadeias de abastecimento por parte dos gestores, os armazéns são reconhecidos como uma das 

áreas onde podem ser alcançadas melhorias significativas de performance (Won & Olafsson, 

2005).   

É neste contexto que surge esta dissertação de mestrado. Pretende-se desenvolver uma 

proposta de alteração de layout de um armazém do grupo JM que vá ao encontro da estratégia de 

melhoria da eficiência operacional delineada pelo grupo. Na secção seguinte ir-se-á descrever 

sucintamente o referido problema.  

1.2 Descrição do Problema 
 

O problema em análise na presente dissertação consiste em saber qual será o layout mais 

adequado para um armazém que opera em ambiente JIT (Just-in-time). O armazém a analisar 

será um armazém de produtos perecíveis, nomeadamente de frutas e vegetais, situado no centro 

de distribuição da JM na Azambuja. 

Ao contrário dos armazéns convencionais, nos armazéns que operam em JIT os artigos 

permanecem, em regra geral, pouco tempo no armazém. No armazém em estudo, a duração 

máxima dos produtos no armazém, desde que são rececionados até serem expedidos, é igual a 

24 horas. Esta particularidade deste tipo de armazéns conduz a que a operação e o layout do 

armazém também difiram da operação e do layout dos armazéns convencionais. No capítulo 

seguinte o problema será definido em maior detalhe, abordando-se a rede logística da JM, a 

operação do armazém e o seu respetivo layout. 

1.3 Definição de Objetivos 
 

A realização desta dissertação de mestrado tem como objetivo o desenvolvimento de uma 

proposta de alteração de layout para o armazém de frutas e vegetais da JM, situado no centro de 

distribuição da Azambuja. Pretende-se propor um novo layout para o referido armazém de modo a 

serem atingidas melhorias de eficiência operacional. 
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De modo a atingir o objetivo apresentado foram delineados alguns objetivos intermédios: 

 

o A contextualização e a descrição do problema a estudar, incluindo a caraterização do 

grupo JM, nomeadamente quanto à operação logística, aos centros de distribuição, aos 

transportes e às lojas; 

o A análise da operação e organização atual do armazém em análise e o estudo dos 

motivos que suportam a decisão de mudar o seu layout; 

o A definição de qual a metodologia a utilizar na resolução do problema, a partir de uma 

revisão bibliográfica sobre gestão de armazéns e sobre possíveis metodologias a utilizar 

na conceção de um layout para um armazém que opera em JIT; 

o O desenvolvimento de um modelo matemático de otimização a utilizar na resolução do 

problema; 

o A recolha e tratamento dos dados necessários à aplicação do modelo ao caso de 

estudo; 

o A aplicação do modelo ao caso de estudo, a análise de diversos cenários e a realização 

da análise de sensibilidade. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 
 

 Esta dissertação possui a seguinte estrutura: 

 

o Neste capítulo é apresentada a contextualização e descrição do problema e são 

definidos objetivos a atingir com a realização desta dissertação. Deste modo, este 

capítulo pretende introduzir o leitor ao problema em estudo na dissertação; 

 

o O segundo capítulo aborda a caraterização do problema. Deste modo, as operações 

logísticas da JM são descritas, sendo abordados tópicos relativos aos centros de 

distribuição, aos transportes e às lojas. Em seguida, são definidas as operações 

realizadas no armazém analisado neste estudo e é apresentado o seu layout atual. Por 

último, são indicados os motivos que suportam a mudança do layout deste armazém; 

 

o No terceiro capítulo, e após se identificar o problema, é efetuada uma revisão 

bibliográfica relevante para o problema a analisar. Assim, a revisão bibliográfica incide 

no tema de gestão de armazéns e mais especificamente nos métodos que possam ser 

utilizadas para propor um layout para um armazém que opere em JIT;  

 



4  

o Com base na revisão bibliográfica, no quarto capítulo são descritos os objetivos dos 

modelos matemáticos de otimização que foram desenvolvidos para resolver o problema 

e é apresentada a respetiva formulação matemática; 

 

o O quinto capítulo aborda o tratamento dos dados a introduzir nos modelos e os 

pressupostos assumidos na sua recolha e tratamento; 

  

o No sexto capítulo são analisados e comparados os resultados correspondentes aos 

diversos cenários estudados e é efetuada uma análise de sensibilidade aos parâmetros 

mais incertos dos modelos; 

 

o Por último, no sétimo capítulo descrevem-se as principais conclusões da dissertação e 

aborda-se o possível trabalho futuro no âmbito do problema analisado. 
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2 Caso de Estudo 

 

Este capítulo tem como objetivo a caraterização do problema em estudo. Numa primeira 

fase é apresentada uma introdução ao grupo JM, nomeadamente em relação aos segmentos de 

negócio onde atua e aos países onde está presente. Em seguida, são abordados tópicos relativos 

às operações logísticas, aos centros de distribuição, aos transportes e às lojas do grupo JM em 

Portugal. Por último, o estudo foca-se na atividade e no layout do armazém da JM que será objeto 

de estudo nesta dissertação: o armazém de frutas e vegetais do centro de distribuição da 

Azambuja. Importa salientar que a informação e alguns dos dados contidos nas tabelas 

apresentadas neste capítulo foram obtidos através do contato com os colaboradores da JM nas 

diversas visitas ao centro de distribuição da Azambuja.  

2.1 Introdução à Jerónimo Martins 
 

A JM é um grupo internacional que atua em três segmentos de negócio inseridos no ramo 

alimentar: Distribuição, Indústria e Serviços (ver tabela 1). A história deste grupo teve início no 

ano de 1972 com a abertura de primeira loja no Chiado. Hoje em dia a JM está presente em 

Portugal, na Polónia e na Colômbia. 

O principal segmento de atividade do grupo é a Distribuição Alimentar, sendo líder em 

Portugal com as insígnias Pingo Doce e Recheio e na Polónia com a insígnia Biedronka. O grupo 

JM iniciou também a sua atividade de Distribuição Alimentar na Colômbia recentemente, em 

Março de 2013, através da cadeia de lojas Ara. É precisamente esta área de negócio que será 

objeto de estudo neste trabalho. Importa referir que para além dos três segmentos de negócio que 

foram apresentados, o grupo JM detém ainda a cadeia de farmácias Apteka Na Zdrowie e a 

cadeia de drugstores Hebe na Polónia (Jerónimo Martins, 2013c).  

 
Tabela 1: Segmentos de negócio da JM (Jerónimo Martins, 2013c). 

Distribuição 
Portugal 

Pingo Doce Supermercados 
Recheio Cash & Carry 

Polónia Biedronka Supermercados 
Colômbia Ara Lojas Alimentares 

Indústria Portugal 
Unilever Jerónimo Martins Nutrição, cuidado da casa e cuidado pessoal 

Gallo Worldwide Azeite e óleos vegetais 

Serviços Portugal 

Jerónimo Martins Distribuição 
de Produtos de Consumo Marketing e Representação 

Jerónimo Martins Restauração 
e Serviços 

Quiosques e cafetarias, geladarias e   
restaurantes 

Hussel Chocolates e Confeitaria 
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Estando presente em 3 países, o grupo possui mais de 2500 lojas, servidas por 12 centros 

de distribuição e com uma área de venda de aproximadamente 2 milhões de metros quadrados 

(Jerónimo Martins, 2013a). 

A missão da JM é satisfazer os interesses dos seus acionistas e as necessidades dos seus 

stakeholders, através de uma estratégia centrada na criação de valor e no desenvolvimento 

sustentável. O grupo pretende manter as preocupações ambientais e sociais na gestão da cadeia 

de valor, tendo como objectivo contribuir para o desenvolvimento sustentável das regiões onde 

opera (Jerónimo Martins, 2013c). 

2.2 Descrição Sumária das Operações Logísticas 
 

Em primeiro lugar, é necessário referir que a gestão e a coordenação de todos os 

processos logísticos são asseguradas pela Jerónimo Martins Retalho (JMR) - Prestação de 

Serviços para a Distribuição, S.A.. Esta empresa, que pertence ao grupo Jerónimo Martins, tem 

como missão ser o elo de ligação mais eficiente entre os seus fornecedores e os seus clientes, 

gerindo trade-offs de tempo, custos e qualidade. Também faz parte da missão da empresa 

satisfazer os níveis de serviço acordados com as lojas de uma forma económica e sustentando as 

estratégias de inovação do negócio (Jerónimo Martins, 2013b). Importa referir que a JMR é 

responsável pelas atividades de compra, transporte e armazenamento na cadeia de distribuição 

da JM. 

As operações logísticas da JMR são desencadeadas com os pedidos das lojas. Estes 

pedidos são efetuados diariamente por cada loja a partir do sistema SAP e são, em seguida, 

convertidos em informação disponível no sistema WPMS (Warehouse Physical Management 

System), que é o sistema de gestão de armazéns usado pelo grupo JM. Os pedidos das lojas são 

habitualmente realizados de forma automática e são baseados no algoritmo MRP (Material 

Requeriments Planning), que se encontra implementado no sistema SAP. Contudo, estes pedidos 

podem ser alterados ou podem mesmo ser efetuados novos pedidos através de ordens de 

compra manual em sistema SAP. Existe ainda outra forma de efetuar pedidos, que consiste em 

utilizar terminais portáteis de radiofrequência que irão ler os códigos de barras dos artigos da loja 

que se pretende encomendar. É necessário referir que os artigos associados a armazéns que 

operam em JIT têm dias específicos em que podem ser encomendados pelas lojas, enquanto os 

artigos referentes a armazéns de stock (sistema de aprovisionamento definido em seguida na 

presente secção) não têm qualquer restrição quanto aos pedidos das lojas.  

O sistema informático WPMS garante que os pedidos das lojas são corretamente 

convertidos em paletes a executar nos armazéns e a expedir para as lojas. É importante referir 

que a onda de pedidos das lojas irá também originar um fluxo de informação para os fornecedores 

da JM, de forma a se efetuar o reaprovisionamento dos centros de distribuição. 
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Deste modo, facilmente se conclui que o processo logístico da JMR funciona com um 

sistema pull, já que os pedidos efetuados pelas lojas desencadeiam um conjunto de processos no 

armazém e na distribuição de forma a garantir-se que estes pedidos são satisfeitos. Na figura 2 

encontra-se esquematizado o referido processo, sendo que as linhas a tracejado representam 

fluxos de informação. Em sentido oposto haverá um fluxo de produtos dos fornecedores para os 

armazéns e dos armazéns para as lojas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2: Esquema do fluxo de informação no processo logístico da JM. 

 

A equipa de Supply Chain da JMR é responsável pela operação de aprovisionamento e por 

gerir a relação com os fornecedores, tendo como principal objetivo garantir o reabastecimento dos 

armazéns e das lojas do grupo JM. Esta equipa tem a função de acordar os dias de entrega com 

os fornecedores e o lead time que estes terão que cumprir, isto é, o tempo que decorre desde que 

é feita a encomenda até que esta é entregue. Para além disto, a equipa de Supply Chain 

monitoriza regularmente o desempenho dos fornecedores, verificando se as quantidades 

entregues foram as corretas e se o lead time foi respeitado. Para certo tipo de artigos em que o 

fornecimento é sujeito a uma maior variabilidade, com por exemplo vegetais e peixe, existe uma 

equipa de Sourcing que agrega funções comerciais e funções idênticas às funções 

desempenhadas pela equipa de Supply Chain. 

Como foi mencionado anteriormente, a equipa de Supply Chain é responsável pela 

operação de aprovisionamento. O aprovisionamento pode ser feito por três diferentes sistemas, 

dependendo do tipo de produto e do tipo de fornecedor envolvido. Os referidos sistemas são: 

 

o Stock: este sistema é usado para produtos com elevados prazos de validade, ou seja, 

para produtos não perecíveis. Este tipo de produto pode ser armazenado durante um 

período considerável de tempo sem que isso implique a perda da sua qualidade. Este 

sistema é normalmente utilizado quando é necessário ter produtos armazenados já que 

o lead time do fornecedor é consideravelmente longo ou quando se pode obter 

Pedidos das 

lojas 

Sistema 

SAP 

Sistema 

WPMS do 

armazém 

Fornecedores 



8  

descontos de quantidade. Exemplos de produtos em stock são produtos de marca 

própria, que são encomendados em grandes quantidades de forma a se manter um 

preço de venda competitivo, ou produtos importados. 

 

o Just-in-time (JIT): este sistema é essencialmente utilizado para produtos perecíveis 

(com prazos de validade reduzidos) ou para produtos em que não seja vantajoso possuir 

stock. Neste caso, os produtos após serem rececionados no armazém são manuseados 

na operação de execução. Esta operação consiste em distribuir os produtos 

rececionados pelos espaços reservados para as lojas no armazém, de acordo com os 

seus pedidos. Após a operação de execução as encomendas relativas a cada loja são 

expedidas.  

 

o Cross-docking: trata-se de um sistema semelhante ao JIT, sem que no entanto ocorra a 

operação de execução. Neste caso, a mercadoria vem preparada do fornecedor de 

acordo com os pedidos das lojas. Assim, neste sistema as duas únicas operações 

efetuadas no armazém são a receção e a expedição.  

 

Na figura 3 estão esquematizados os três diferentes sistemas de aprovisionamento e as 

respetivas operações em armazém, em que o (1) corresponde a stock, o (2) a JIT e o (3) a cross-

docking. 

 
 

 

 

 

 

Figura 3: Sistemas de aprovisionamento usados pela JM. 

 

2.3 Centros de Distribuição 

 

A empresa possui 8 centros de distribuição que têm o objetivo de centralizar o fornecimento 

às várias lojas do grupo JM e encontram-se divididos em duas zonas geográficas (zona norte e 

zona sul). Na figura 4 pode-se observar a localização geográfica dos 8 centros de distribuição em 

Portugal assim como o eixo que separa a zona norte da zona sul (eixo de Coimbra/Viseu). As 
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lojas da zona norte são abastecidas pelos centros de distribuição de Laúndos (número 3 na 

figura), Guardeiras (4) e Vila do Conde (5), enquanto as lojas da zona sul são abastecidas pelos 

centros de distribuição de Vila Nova da Rainha (2), Alcochete (7), Azambuja (1), MARL (6) e Algoz 

(8). 

A abertura do novo centro de distribuição na região do Algarve, no início do corrente ano, 

promoveu alterações nos fluxos operados no centro de distribuição da Azambuja, uma vez que as 

lojas desta região eram anteriormente servidas por este centro de distribuição. Esta decisão teve 

como objetivo aumentar a eficiência do abastecimento das lojas da região do Algarve, 

principalmente no Verão em que se verifica um aumento substancial de pedidos destas mesmas 

lojas. 

 

Figura 4: Localização dos centros de distribuição do grupo JM (Jerónimo Martins, 2012). 

Na tabela 2 pode-se observar os armazéns de cada centro de distribuição, divididos entre 

a zona norte e a zona sul. É necessário realçar que diferentes armazéns necessitam de diferentes 

condições de armazenamento e usam diferentes sistemas de aprovisionamento. Nos armazéns 

de produtos não perecíveis e congelados usa-se o sistema de aprovisionamento stock e nos 

restantes armazéns (nomeadamente nos armazéns de frescos, frutas e vegetais, peixe e 

ambiente JIT) utiliza-se o sistema de aprovisionamento JIT. O armazém de Vila Nova da Rainha é 

um dos exemplos de armazéns onde se efetua cross-docking. 
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Tabela 2: Centros de distribuição e armazéns do grupo JM. 

Zona Sul Área Armazéns 

1. Azambuja 51 000 m2 

5401 - Ambiente stock (não 
perecíveis) 
5403 - Frutas e Vegetais 
5404 - Frescos e Talho 
5409 - Peixe 

2. Vila Nova da Rainha 27 000 m2 5407 - Ambiente JIT e 
Logística Inversa 

6. MARL 4 000 m2 5408 - Congelados 
(outsourcing) 

7. Alcochete 12 000 m2 5405 - Ambiente stock e 
Recheio 

8. Algoz 21 000 m2 

5701 - Ambiente stock (não 
perecíveis) 
5703 - Frutas e Vegetais 
5704 - Frescos e talho 
5708 - Congelados 
5709 - Peixe 

Zona Norte Área Armazéns 

3. Laúndos 12 000 m2 5507 - Ambiente JIT 

4. Guardeiras 13 000 m2 5501 - Ambiente stock (não 
perecíveis) 

5. Vila do Conde 
 21 000 m2 

5503 - Frutas e Vegetais 
5504 - Frescos e Talho 
5505 - Ambiente stock  
5508 - Congelados 
5509 - Peixe 

 
Como já foi referido no primeiro capítulo, esta dissertação irá incidir no centro de 

distribuição da Azambuja, mais especificamente no armazém de frutas e vegetais.  

Na tabela 3 pode-se observar os diferentes armazéns do centro de distribuição da 

Azambuja, bem como o tipo de Stock Keeping Units (SKU’s) com que cada um destes armazéns 

opera. 
Tabela 3: Armazéns do centro de distribuição da Azambuja e respetiva estrutura mercadológica. 

Centro de Distribuição Armazéns Estrutura Mercadológica 

Azambuja 

5401 – Não Perecíveis Alimentar, Bebidas, Não Alimentar, 
Bazar Ligeiro e Pesado 

5404 – Frescos e Talho 
Talho, Lacticínios, Charcutaria e 

4ª Gama (Ex: saladas embaladas) 

5403 – Frutas e Vegetais Frutas, Vegetais, Ovos, Flores e 
Bacalhau 

5409 – Peixe Fresco Peixe Selvagem, Peixe de Aquicultura e 
Marisco 
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2.4 Transportes 

 

O departamento de transportes da JM tem como principal objetivo abastecer as lojas de 

uma forma eficiente, garantindo um determinado nível de serviço e assegurando que o tempo de 

entrega e os horários acordados são respeitados. Este departamento é também responsável por 

gerir as operações de logística inversa relacionadas com devoluções, com o retorno de 

acessórios de transporte (paletes e skates) e com o backhauling - recolha dos produtos junto dos 

fornecedores de modo a otimizar-se a utilização da capacidade da viatura no seu regresso ao 

armazém, após ter sido efetuada a distribuição pelas lojas.  

Na tabela 4 estão representadas as 6 empresas que asseguram o transporte desde os 

centros de distribuição até às lojas. A partir desta tabela pode-se observar uma predominância da 

empresa ZAS. Esta empresa, que opera em joint-venture com a JM, possui cerca de 81% das 

viaturas que asseguram a operação de transporte.  

 
Tabela 4: Empresas transportadoras. 

Empresa Transportadora Nº de viaturas % Viaturas 

Edgar e Prieto 19 5,4 % 

Oscar 9 2,6 % 

TFS 14 4,0 % 

TJA 19 5,4 % 

Tracar 6 1,7 % 

ZAS 283 80,9 % 

Total 350 100 % 

 

A opção da JM em trabalhar com várias empresas transportadoras é explicada numa ótica 

de aumento de flexibilidade e de redução do risco associado a esta operação logística. 

Importa referir que o processo de definição de rotas é um problema complexo, em que é 

necessário ter em conta, por exemplo, estimativas do número de paletes por loja expedidas por 

cada armazém, a distância do centro de distribuição à loja, o número de viaturas disponíveis bem 

como as suas capacidades, o tipo de mercadoria a ser transportada e horário em que é possível 

efetuar a descarga nas lojas. Neste processo os objetivos são otimizar a capacidade de carga dos 

veículos de transporte e minimizar a distância total percorrida pelos mesmos. 

 O processo de definição de rotas é assegurado diariamente pela equipa dos transportes 

da JM através de um mapa de planeamento. Neste mapa as diversas lojas encontram-se 

divididas por zonas geográficas. De acordo com estimativas do número de paletes a expedir para 

cada loja por cada armazém, a equipa de transportes irá definir as rotas alocando as encomendas 
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referentes a uma ou mais lojas da mesma zona geográfica a cada viatura disponível, de modo a 

otimizar-se a sua capacidade de carga. Nesta operação logística é também possível, e 

relativamente frequente, que uma viatura transporte produtos provenientes de diferentes 

armazéns que serão entregues na mesma loja. Importa referir que, uma vez que os pedidos das 

lojas são variáveis, as rotas a percorrer pelas viaturas serão dinâmicas de forma a adaptarem-se 

à variação da quantidade de produtos requerida pelas lojas.  

2.5 Lojas  

 

O grupo JM opera no segmento de distribuição alimentar em Portugal com as insígnias 

Pingo Doce e Recheio. Atualmente o grupo detém 378 lojas do Pingo Doce repartidas por 5 

regiões em Portugal Continental e pela ilha da Madeira, como se pode observar na tabela 5. No 

final do ano 2012 as vendas das lojas Pingo Doce representavam cerca de 3063 milhões de euros 

(Jerónimo Martins, 2012). 
 

Tabela 5: Divisão das lojas Pingo Doce por região (Jerónimo Martins, 2012). 

Pingo Doce  

Regiões Lojas 

1 – Norte 73 
2 – Centro Litoral 69 
3 – Centro Interior 70 
4 – Grande Lisboa 90 

5 – Sul 63 
Madeira 13 

Total 378 
  

As lojas Pingo Doce variam em termos de dimensão, sendo agrupadas em diferentes 

clusters (hiper, 2000, 1500, 1000 e 600). As lojas hiper caraterizam-se por ter uma área de venda 

superior a 2 mil metros quadrados, enquanto o cluster 2000 é composto por lojas com área de 

venda entre 1500 e 2000 metros quadrados e assim consecutivamente. 

Na figura 5 pode-se observar a distribuição das lojas Pingo Doce pelas diferentes regiões 

de Portugal Continental. Como seria de esperar as lojas concentram-se em regiões de grande 

densidade populacional, sendo que as regiões de Lisboa e Porto representam quase 50% do 

número total de lojas. 
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Figura 5:Distribuição de lojas do Pingo Doce pelas diferentes regiões de Portugal Continental 

(Jerónimo Martins, 2012). 

Atualmente o grupo JM detém 39 lojas com a insígnia Recheio Cash & Carry (ver tabela 

6), que têm como objetivo servir três tipos de clientes: clientes do retalho tradicional, armazenistas 

e clientes do canal de distribuição HoReCa (hotéis, restaurantes e cafés). As lojas Recheio 

representaram cerca de 792 milhões de euros em vendas no ano de 2012 (Jerónimo Martins, 

2012). 

 
Tabela 6: Divisão das lojas Recheio por região (Jerónimo Martins, 2012). 

Recheio 

Regiões Lojas 

1 - Norte 9 
2 – Centro Interior 9 
3 – Centro Litoral 9 

4 - Sul 9 
Caterplus 3 

Total 39 
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No grupo de lojas Recheio insere-se também a Caterplus que é composta por três 

plataformas logísticas (em Lisboa, Porto e Tavira). Estas plataformas logísticas caraterizam-se por 

fazer a entrega diretamente aos clientes do canal HoReCa. 

2.6 Armazém de Frutas e Vegetais da Azambuja 
 

Neste subcapítulo ir-se-á caraterizar o armazém para o qual se pretende propor um novo 

layout, o armazém de frutas e vegetais localizado no centro de distribuição da Azambuja. Deste 

modo, em primeiro lugar serão apresentados dados referentes à atividade do armazém e serão 

descritas as operações efetuadas no mesmo. Em seguida, ir-se-á apresentar e descrever o layout 

atual do armazém e explicitar os motivos que suportam a mudança do layout existente.  

Como já foi referido anteriormente, o armazém em estudo é um armazém de produtos 

perecíveis que opera em JIT. As principais diferenças na operação deste armazém, em relação 

aos armazéns convencionais, residem na atividade de execução (picking) e no fato de não se 

efetuar armazenamento dos produtos. Num armazém convencional a operação de execução 

consiste em recolher os diversos produtos do armazém, de acordo com a uma (ou mais) 

encomenda(s), e colocá-los numa palete que será expedida para o cliente. Contrariamente, num 

armazém que opera em ambiente JIT, a operação de execução tem início com uma palete 

completa de um determinado artigo. Assim, nesta operação o colaborador irá percorrer o 

armazém de modo a distribuir o conteúdo da palete pelas localizações das lojas que pediram o 

artigo. Deste modo, pode-se concluir que a diferença na operação de execução irá ter influência 

no layout do armazém, uma vez que a área do armazém terá que estar dividida em espaços 

dedicados a cada uma das lojas que serão abastecidas pelo armazém.  

2.6.1 Nível de Atividade do Armazém 

 

O armazém de frutas e vegetais do centro de distribuição da Azambuja serve atualmente 

um total de 215 lojas do grupo JM. Na tabela 7 encontram-se dados relativos ao número de caixas 

expedidas no armazém de frutas e vegetais no primeiro semestre do ano de 2013. A partir da 

referida tabela pode-se observar uma tendência de aumento do número de caixas expedidas ao 

longo dos meses analisados. Nesta tabela encontram-se também a média de caixas expedidas 

por dia, considerando que o armazém opera 26 dias por mês, e a média de paletes expedidas por 

dia, calculada tendo em consideração que uma palete contém, em média, 34 caixas.  
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Tabela 7: Volume de caixas e paletes expedidas no primeiro semestre de 2013. 

Meses (2013)	  
Nº caixas 

expedidas	  
Média caixas/dia	  

Média 

paletes/dia	  

Janeiro	   1 451 741 55 836 1 642 

Fevereiro	   1 428 259 59 511 1 750 

Março	   1 835 061 70 579 2 076 

Abril	   1 941 205 74 662 2 196 

Maio	   1 967 531 72 872 2 143 

 

De forma a expedir o volume de caixas/paletes apresentado na tabela 7, os colaboradores 

do armazém encontram-se divididos em três turnos. A receção de mercadorias e a execução tem 

início pelas 6 horas enquanto a expedição começa à meia-noite do dia seguinte, sendo que até 

essa hora todas os pedidos das lojas devem estar executados. 

2.6.2 Operações no Armazém  

 

Tal como noutros armazéns, todo o processo operacional do armazém de frutas e vegetais 

tem como objetivo satisfazer os pedidos dos clientes, neste caso as lojas do grupo JM. Na figura 6 

encontram-se representadas as operações que se realizam no armazém de frutas e vegetais. 

Tratando-se de um armazém que opera em JIT, é de notar que neste armazém não é 

habitualmente realizada a operação de armazenamento. 

 
Figura 6: Operações efetuadas no armazém de frutas e vegetais. 

2.6.2.1 Receção 

 

Na operação de receção, a mercadoria transportada pelos fornecedores da JM é 

descarregada nos cais de receção. Numa primeira fase, os colaboradores do armazém 

responsáveis pela receção realizam a receção administrativa, que consiste em efetuar o registo 

da chegada e identificar os dados do fornecedor no sistema de WPMS. Em seguida, a 

mercadoria, que terá que ser acompanhada pela respetiva ordem de compra, será descarregada. 

Os colaboradores do armazém alocados à operação de receção serão responsáveis por verificar 

Receção Execução Expedição 
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a quantidade entregue face à quantidade encomendada (número de caixas), bem como o seu 

peso e efetuar a etiquetagem de cada palete. Cabe à equipa de controlo de qualidade avaliar se 

os artigos recebidos obedecem aos padrões de qualidade estabelecidos pela JM. 

 Os dados referentes à mercadoria recebida serão introduzidos no sistema de gestão de 

armazém WPMS que alocará o conteúdo da encomenda a diversas lojas, de acordo com os seus 

pedidos. No entanto, qualquer colaborador também poderá efetuar este procedimento de forma 

manual no software WPMS. 

2.6.2.2 Execução/Picking 

 

A mercadoria após ser recebida permanece perto do respetivo cais de receção até ser 

executada. Para efetuar a operação de execução cada colaborador dispõe de um terminal portátil 

de radiofrequência (denominado PDT – Portable Data Terminal) que traduz as informações do 

sistema WPMS. Para além disto, cada colaborador dispõe também de um veículo que lhe 

permitirá transportar as paletes a executar. O processo de execução inicia-se com a aceitação de 

uma unidade de trabalho, por parte do colaborador, no PDT. Uma unidade de trabalho consiste 

num conjunto de pickings que o colaborador irá efetuar de modo a distribuir o conteúdo de uma 

palete pelas localizações do armazém relativas às diferentes lojas contidas nessa unidade de 

trabalho.  

Os colaboradores irão receber informação do sistema WPMS no seu PDT que indicará a 

porta/cais de receção ao qual terão que se deslocar. Após chegaram ao local, os colaboradores 

irão recorrer ao PDT para ler o código de barras impresso na etiqueta de cada palete. 

Instantaneamente receberão informação no seu PDT sobre o código (denominado LG) e 

localização da próxima loja a que se terão que deslocar bem como a quantidade de produto 

(número de caixas) que é pretendida por essa determinada loja.  

Depois de terminar a palete, isto é, depois de distribuir o seu conteúdo pelas lojas 

pretendidas, o colaborador confirma a conclusão da unidade de trabalho e recebe nova ordem. 

2.6.2.3 Expedição 

 

A expedição é a operação a partir da qual as encomendas saem do armazém para serem 

encaminhadas para as lojas. Nesta operação os acessórios de transporte (paletes ou skates), que 

contêm os artigos pedidos pelas lojas, são transportados até ao cais de expedição, sendo 

posteriormente carregados no veículo transportador. 

Numa primeira fase, e após se concluir a operação de execução, as paletes ou skates são 

encaminhados para o cais a partir do qual será feita a expedição para a respetiva loja, de acordo 

com a ordem e prioridade de expedição. Caso se trate de paletes, estas serão primeiro 
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encaminhadas para o local de vita-filmagem e depois para o cais de expedição alocado. Os 

skates serão diretamente transportados para o cais de expedição. 

O carregamento da viatura de transporte é assegurado por um colaborador da JM ou pelo 

próprio motorista da viatura, através de um veículo que possibilita transportar as paletes. De modo 

a garantir que toda a mercadoria foi devidamente carregada, o colaborador (ou o motorista) 

possui um PDT que terá que utilizar para ler o código de barras de cada palete aquando da sua 

movimentação para o interior do veículo. Antes de autorizarem a saída do veículo, os 

colaboradores da operação expedição verificam se todas as paletes a serem expedidas no 

referido veículo estão assinaladas como tal no sistema WPMS, isto é, se foram validadas pelo 

colaborador ou pelo motorista. Este procedimento, para além de permitir verificar que não foram 

cometidos quaisquer erros, permite atualizar o sistema sobre a fase de expedição dos pedidos 

das lojas. Caso esteja tudo correto o colaborador de expedição dá a autorização de saída ao 

veículo de transporte e entrega ao motorista a devida documentação. 

2.6.3 Layout do Armazém 

 

O armazém de frutas e vegetais, do centro de distribuição da Azambuja, possui uma área 

total de aproximadamente dez mil metros quadrados, como se pode observar na tabela 8. Apesar 

de se tratar de um armazém que opera em JIT, este armazém possui uma área reservada para 

stock que se destina fundamentalmente a produtos importados. A restante área do armazém 

divide-se entre espaço dedicado às lojas e área útil de movimentação. O espaço relativo às lojas 

corresponde às localizações do armazém onde se colocam, no chão, as paletes ou skates a 

expedir para cada uma das lojas. Como se pode verificar na tabela 8, atualmente estes espaços 

correspondem a sensivelmente quatro mil metros quadrados de área. 
Tabela 8: Áreas relativas ao armazém de frutas e vegetais. 

Armazém de Frutas e Vegetais 

Área útil para movimentação (m2) 5 249 

Área reservada para stock (m2) 608 

Total de área atribuída às lojas (m2) 4 093 

Área total do armazém (m2) 9 950 

 

Na figura 7 encontra-se representado o layout atual do armazém. No lado direito e 

esquerdo da figura estão representados os cais utilizados nas operações de receção e de 

expedição (espaços quadrangulares numerados com cor verde). Enquanto a operação de 

receção apenas se efetua nos cais do lado direito da figura, a expedição é efetuada nos cais 

situados nos dois lados do armazém. 
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No canto inferior direito da figura, junto aos cais, encontram-se os espaços dedicados às 

lojas Recheio. Uma vez que estas lojas abrem antes das lojas Pingo Doce, há necessidade de 

serem das primeiras lojas a serem expedidas no armazém, o que justifica a sua localização junto 

aos cais. As cores associadas aos espaços das lojas Recheio relacionam-se com as janelas 

temporárias para a expedição das encomendas relativas a essas lojas.  

Os restantes espaços coloridos na figura correspondem a espaços dedicados a lojas Pingo 

Doce, onde se indica o nome da loja e o respetivo código (LG). As lojas encontram-se ordenadas 

por códigos de modo a facilitar a operação de execução. Tal como no caso das lojas Recheio, as 

diferentes cores das lojas correspondem a diferentes janelas horárias de expedição.  

Na figura 7 é também indicada a capacidade diária de espaço de cada uma das 

localizações do armazém, podendo se observar que as localizações situadas no centro do 

armazém possuem uma capacidade de espaço de 18 paletes, enquanto que os espaços junto aos 

cais do armazém possuem uma menor capacidade de espaço (11 e 12 paletes). As capacidades 

de espaço são definidas em termos diários uma vez que a duração máxima dos produtos no 

armazém é igual a 24 horas. 

Na parte superior da figura, junto a uma das paredes do armazém, é possível observar 

espaços aos quais não está atribuída qualquer cor. Estes espaços correspondem a localizações 

utilizadas para armazenamento. Determinados artigos, nomeadamente artigos importados, 

necessitam de ser armazenados uma vez que os fornecedores destes produtos não conseguem 

assegurar a sua entrega numa frequência diária. 

O restante espaço, representado a branco na figura 7, é utilizado para a movimentação dos 

colaboradores do armazém. Existem 3 corredores longitudinais e 3 corredores transversais neste 

armazém. 

Considera-se que, no caso do armazém em estudo, a mudança de layout pode ser 

assegurada por duas formas: por uma mudança na disposição dos corredores e/ou por uma nova 

alocação das lojas às localizações do armazém. A mudança da disposição dos corredores, 

nomeadamente da sua largura ou comprimento, implica a alteração do número de localizações do 

armazém e da sua capacidade de espaço bem como das distâncias a percorrer até aos cais de 

receção/expedição. Por sua vez, a alteração da localização das lojas no armazém implica a 

resolução de um procedimento de alocação. No caso em estudo, a mudança de layout poderá 

também passar por uma nova alocação das lojas às localizações do armazém, uma vez que esta 

alteração tem efeito num horizonte temporal alargado. Para além disto, verifica-se que, uma vez 

que não existe uma estrutura física de suporte ao layout no armazém, uma nova alocação das 

lojas implicará uma alteração no comprimento dos corredores/zonas de acessibilidade do 

armazém, já que a capacidade do armazém ainda é superior às necessidades de espaço. Foi 

acordado com a JM que, no âmbito desta dissertação, a proposta de alteração de layout para o 

armazém em estudo se iria focar numa alteração da localização atual das lojas no armazém. 
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Figura 7: Layout do armazém de frutas e vegetais. 
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2.6.4 Motivos para a Mudança de Layout 

 

Os principais motivos que justificam que o layout do armazém de frutas e vegetais seja 

revisto são: 

 

o Melhoria da eficiência operacional delineada pelo grupo JM. Como já foi referido na 

contextualização do problema, a JM tem um foco contínuo na melhoria da sua eficiência 

operacional. Neste sentido, pretende-se analisar possíveis modificações no layout atual que 

possam contribuir para a prossecução deste objetivo do grupo JM;  

 

o Redução do número de lojas a servir. Com a abertura do centro de distribuição do Algarve, 

no início do corrente ano, o armazém de frutas e vegetais deixou de servir 35 lojas que 

passaram a ser abastecidas pelo novo centro de distribuição. Por outro lado, este armazém 

passou a servir 5 novas lojas que anteriormente pertenciam ao centro de distribuição do 

Norte. Assim, foi necessário não só alocar estas novas cinco lojas a localizações no 

armazém mas também decidir que deveria ser feito em relação às restantes localizações 

que ficaram desocupadas. Deste modo, conclui-se que a abertura do novo centro de 

distribuição no Algarve se trata de uma oportunidade para rever todo layout e efetuar uma 

nova alocação das lojas às localizações disponíveis no armazém; 

 

o Desajuste do layout face às rotas da distribuição. A disposição das lojas no layout atual do 

armazém não está de acordo com as rotas dos veículos transportadores. Estas rotas são 

dinâmicas, sofrendo alterações consideráveis ao longo do tempo devido a várias razões, 

como a abertura de uma nova loja do grupo JM ou por questões operacionais (quantidades 

de produtos a transportar). Adicionalmente, verifica-se que as rotas têm também impacto 

nas operações de outros armazéns. O objetivo seria que as lojas que partilhassem a 

mesma rota se situassem em locais próximos no armazém, de modo a evitar-se erros na 

operação de expedição. Atualmente tal não acontece uma vez que o layout atual foi 

pensado para um plano de rotas diferente daquele que se encontra implementado; 

 

o Alteração dos volumes de artigos pedidos por loja em função da alteração estratégica do 

Pingo Doce. No ano de 2012 os supermercados do Pingo Doce deixaram de utilizar uma 

estratégia EDLP (Everyday Low Price) para passarem a efetuar promoções. Esta alteração 

estratégica tem repercussões quanto ao volume de artigos pedidos pelas lojas, o que por 

sua vez tem consequências na localização dessas lojas no armazém. Deste modo, conclui-

se que seria importante analisar a alteração de volumes de encomendas das lojas de modo 

a avaliar possíveis mudanças no layout do armazém. 
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2.7 Conclusões do Caso de Estudo 

 

O principal segmento de atividade do grupo JM é a Distribuição Alimentar, operando em 

Portugal com as insígnias Pingo Doce e Recheio. 

Atualmente, o grupo JM possui 8 centros de distribuição em Portugal que têm o objetivo de 

centralizar o fornecimento às várias lojas. Cada centro de distribuição é constituído por vários 

armazéns que operam com diferentes sistemas de aprovisionamento. Por sua vez, o transporte 

dos produtos dos armazéns até às lojas de Portugal Continental é realizado por meio rodoviário, 

sendo assegurado por 6 diferentes empresas. Quanto às lojas, a JM possui mais de 400 lojas em 

Portugal (Pingo Doce e Recheio), sendo que a maior parte destas lojas se concentra em regiões 

de grande densidade populacional, como as regiões de Lisboa e do Porto. 

No início do corrente ano, o grupo JM abriu um novo centro de distribuição no Algarve. A 

abertura deste novo centro de distribuição promoveu alterações nos fluxos operados no centro de 

distribuição da Azambuja, uma vez que as lojas localizadas no Algarve eram anteriormente 

abastecidas por este centro de distribuição. A redução do número de lojas a servir é um dos 

motivos que justifica a necessidade de ser estudado um novo layout para o armazém de frutas e 

vegetais, do centro de distribuição da Azambuja. Para além do referido motivo, a revisão do layout 

do armazém é suportada pelo desajuste do layout face às rotas de distribuição, pela alteração dos 

volumes de artigos pedidos pelas lojas em função da alteração estratégica do Pingo Doce e pela 

melhoria contínua da eficiência operacional delineada pela JM. 

Foi acordado com a JM que, no âmbito desta dissertação, a proposta de alteração de layout 

para o armazém de frutas e vegetais iria focar-se numa alteração da localização atual das lojas no 

armazém. Considerou-se que, para o armazém em estudo, a proposta de alteração de layout se 

podia basear não só numa alteração da disposição dos corredores e da sua dimensão mas 

também numa nova alocação das lojas às localizações do armazém, uma vez que esta decisão 

se encontra associada a um longo horizonte temporal. Adicionalmente, verifica-se que uma nova 

alocação das lojas tem implicações na dimensão dos corredores do armazém, já que não existe 

uma estrutura física de layout no armazém em estudo. 

Após se definir o problema a ser estudado, no capítulo seguinte são apresentados 

conceitos e métodos existentes na literatura relevantes para a resolução do mesmo. 
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3 Revisão Bibliográfica 

 

Neste capítulo pretende-se apresentar métodos e conceitos existentes na literatura que 

sejam relevantes para a resolução do problema identificado no capítulo anterior. Numa primeira 

fase, introduz-se o tema da gestão de armazéns, através da descrição das funções dos armazéns 

e dos principais desafios inerentes à sua gestão. Em seguida, são apresentados os níveis de 

decisão da gestão de armazéns. Na secção 3.3 abordam-se as quatro principais operações 

efetuadas num armazém convencional. Por último, na secção 3.4 o foco centra-se no estudo do 

layout de um armazém a operar em ambiente JIT.  

3.1 Introdução 
 

Os armazéns são um componente essencial de qualquer cadeia de abastecimento e têm 

um papel vital no sucesso ou insucesso dos negócios nos dias de hoje (Frazelle, 2001). As suas 

principais funções, segundo Gu et al. (2007), são: 

 

o Servir de buffer ao fluxo de material transferido ao longo da cadeia de abastecimento de 

modo a amenizar fatores como a variabilidade da produção e o transporte ou produção 

em lotes; 

o Consolidação dos produtos provenientes de vários fornecedores para entrega 

combinada desses mesmos produtos aos consumidores; 

o Execução de atividades de valor acrescentado, como por exemplo, customização do 

produto, kitting, labelling e pricing. 

 

Para além destas funções, segundo Baker e Canessa (2009), os armazéns têm evoluído de 

modo a desempenharem funções de cross-docking (em que os produtos não são armazenados) e 

passaram atuarem como centros de produtos devolvidos (relacionado com a logística inversa de 

paletes e embalagens, de produtos defeituosos e em fim de vida). Há ainda que ter em conta que 

a utilização de armazéns permite reduzir os custos de transporte através da otimização da 

capacidade dos transportes (Ten Hompel & Schmidt, 2007). 

Atualmente, a forte competição no mercado requer uma melhoria contínua no projeto e 

operação dos centros de distribuição, que por sua vez exige uma melhor performance dos 

armazéns a eles afetos. Por outro lado, a adoção de novas filosofias de gestão como JIT e Lean 

vêm trazer novos desafios para os armazéns, tais como a redução do nível de inventário, a 

diminuição do tempo de resposta e o aumento da variedade de produtos (Gu et al., 2007). 

Hoje em dia um elevado número de armazéns providencia produtos aos consumidores com 

um lead time muito curto (um dia ou menos) e isto tem que ser assegurado com apertadas 

tolerâncias de velocidade, de precisão e de falta de danos (Baker, 2004).  
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Os requisitos básicos da operação de um armazém são: receber SKU’s dos fornecedores, 

armazenar esses mesmos SKU’s, receber encomendas dos clientes, recolher os produtos 

correspondentes a essas encomendas e carregar o veículo transportador de forma a efetuar-se a 

expedição. Recursos como espaço, equipamento e mão-de-obra são alocados às diversas 

funções do armazém, sendo que cada função necessita de ser cuidadosamente implementada, 

operada e coordenada de modo a atingirem-se requisitos de capacidade, throughput (fluxo) e 

nível de serviço ao mínimo custo (Gu et al., 2007). 

3.2 Níveis de Decisão na Gestão de Armazéns 

 

Segundo Gu et al. (2007), na gestão de armazéns existem dois níveis de decisões: 

decisões de projeto e decisões operacionais. Importa salientar que as decisões de projeto diferem 

das decisões operacionais por estarem associadas a um horizonte temporal mais longo. 

As decisões a nível de projeto dividem-se em:  

 

o Decisões relativas à estrutura global: identificação dos diferentes setores do armazém 

assim como a determinação da sua localização relativa; 

o Decisões de tamanho e dimensionamento: dimensão do armazém e dos seus diferentes 

setores/departamentos;  

o Escolha de equipamentos: nível de automação a utilizar e escolha dos equipamentos 

necessários para o armazenamento e para o transporte dos produtos no armazém; 

o Decisões de estratégia operacional: decisão acerca de estratégias de armazenamento 

(armazenamento aleatório ou armazenamento dedicado, por exemplo) e escolha do 

método a utilizar na operação de picking; 

o Decisões sobre o layout: decisões relativas à orientação dos corredores, localização das 

portas, determinação do número de corredores e do seu comprimento e largura, entre 

outras. 

 

Por sua vez, as decisões operacionais podem ser divididas em três tipos de decisões: 

 

o Decisões relativas à operação de receção e de expedição: atribuição dos veículos 

transportadores às portas, determinação dos horários de receção e expedição; 

o Decisões sobre armazenamento: alocação dos SKU’s aos espaços de armazenamento;  

o Decisões acerca da operação de picking: determinação de rota e sequência das 

atividades picking. 

 

Considera-se que o problema identificado nesta dissertação, relativo ao layout de um 

armazém da JM, se insere nas decisões a nível de projeto. Apesar da proposta de alteração de 
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layout se focar numa alocação das lojas às localizações do armazém, esta alocação está 

associada a um longo horizonte temporal, razão pela qual esta decisão não se enquadra nas 

decisões operacionais. Para além disto, e como já foi referido no capítulo anterior, no caso do 

armazém em estudo uma nova alocação das lojas conduz necessariamente a uma alteração da 

dimensão dos corredores do armazém e da estrutura do layout, uma vez que não existe uma 

estrutura física de layout no armazém. 

3.3 Operações no Armazém 

 

Num armazém são executadas essencialmente 4 operações: receção, armazenamento, 

picking (execução) e expedição. Em seguida estas operações serão revistas, sendo que o 

armazenamento não será abordado em detalhe visto que o presente estudo incide num armazém 

que opera em ambiente JIT. 

3.3.1 Receção 

 

A receção e expedição representam a interface do armazém para a chegada e saída de 

produtos. Na receção os produtos chegam nos veículos transportadores e são descarregados no 

respetivo cais (Gu et al., 2007). Nesta fase, é registada a chegada das encomendas no sistema 

de gestão de armazéns e é confirmado se o que foi recebido corresponde ao encomendado, em 

termos de quantidade e qualidade (Bartholdi III & Hackman, 2010). 

Porém, a receção pode ter início mesmo antes da chegada dos produtos através da 

notificação que estes estão a chegar. Isto permite que se agende as operações de receção e que 

se consiga coordenar esta operação, de um modo eficiente, com outras operações do armazém 

(Bartholdi III & Hackman, 2010). 

Uma das tarefas usuais na recepção é alocar veículos a cais de receção, tendo informação 

sobre o número de veículos a chegar e o seu conteúdo e sobre o número de cais de receção 

disponíveis e o seu layout. Adicionalmente é necessário determinar a alocação de recursos (mão-

de-obra e equipamentos) à operação de receção (Gu et al., 2007). 

A operação de receção corresponde a aproximadamente 10% dos custos operacionais do 

armazém (Frazelle, 2002), sendo que com o uso de RFID é expectável que este valor diminua 

(Bartholdi III & Hackman, 2010).  

3.3.2 Armazenamento 

 

O armazenamento é muitas vezes definido como o papel principal de um armazém (Gu et 

al., 2007). Contudo, num armazém que opera em JIT, como no caso do armazém em estudo, esta 

operação não é realizada visto que os produtos entram no armazém e saem do mesmo durante 

um curto período de tempo. 
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No processo de armazenamento os SKU’s são alocados a localizações de armazenamento 

disponíveis. Existem várias políticas para fazer esta alocação. No armazenamento dedicado, cada 

produto possui uma determinada localização para ser armazenado. Em contraste com este 

método existe a política de armazenamento aleatório, onde se atribui localizações vazias aos 

produtos recém-chegados de uma forma aleatória. Para além destes métodos, pode-se utilizar 

uma política de armazenamento por classes, onde se aloca classes de produtos a zonas do 

armazém. Esta política pode ser implementada através de uma análise ABC (Rouwenhorst et al., 

2000). Existe ainda uma política de full-turnover, que consiste em distribuir os SKU’s pelas 

localizações de armazenamento de acordo com o seu turnover. A metodologia do Cube-per-order 

Index (COI) permite implementar esta política de armazenamento (De Koster et al., 2007). 

3.3.3 Picking 

 

Segundo Rouwenhorst et al. (2000), a operação de picking consiste na recolha dos SKU’s 

das suas localizações de armazenamento, sendo que esta operação pode ser executada 

manualmente ou de uma forma automatizada. O picking corresponde a sensivelmente 55% dos 

custos operacionais do armazém (Frazelle, 2002) e é considerado por muitos autores como sendo 

a área prioritária a analisar para se alcançarem aumentos de produtividade (De Koster et al., 

2007).  

O propósito análogo às metodologias de picking é maximizar o nível de serviço, sujeito a 

restrições de recursos, como mão-de-obra, equipamentos e capital (Goetschalckx & Ashayeri, 

1989). Uma relação essencial entre nível de serviço e a operação de picking é que quanto mais 

rápido uma encomenda for recolhida, mais rapidamente esta é enviada para o cliente. Porém, se 

uma encomenda falhar o seu período de envio pode atrasar-se até ao próximo período de 

expedição. Assim, conclui-se que minimizar o tempo de picking é o objetivo comum às diferentes 

metodologias existentes na literatura (De Koster et al., 2007). 

A maioria dos armazéns usa sistemas de picking manual (De Koster et al., 2007). Destes 

sistemas, as metodologias de picker-to-goods, onde os operadores percorrem o armazém para 

recolher os produtos, são as metodologias mais usuais (De Koster, 2004). Por outro lado, as 

metodologias de goods-to-picker incluem sistemas automatizados de recolha e de 

armazenamento, que usualmente utilizam gruas situadas nos corredores que recolhem uma ou 

mais unidades (paletes ou caixas) e as depositam num ponto de recolha. Neste ponto de recolha 

o operador retira o número requerido de caixas e a restante carga é armazenada novamente (De 

Koster et al., 2007). 

Nos sistemas de picker-to-goods existem três diferentes métodos que podem ser utilizados 

na operação de picking: wave picking, batch picking e zone picking.  

Wave picking consiste em completar um conjunto de pickings, relativos a diferentes 

encomendas, num determinado período de tempo. Este método é normalmente utilizado quando 
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há encomendas que possuem aspetos semelhantes, como o fato de partilharem o mesmo método 

de transporte para a expedição. Caso existam semelhanças nas encomendas que requeiram que 

sejam expedidas juntas, então estas encomendas devem ser recolhidas aproximadamente ao 

mesmo tempo de modo a evitar-se armazenamento intermédio e tempos de espera (Gu et al., 

2010). 

Batch picking envolve a alocação de um grupo de encomendas a um colaborador para que 

estas sejam recolhidas em apenas um percurso de picking (Gu et al., 2010). 

Por último, na metodologia de zone picking o espaço de armazenamento é dividido em 

zonas de picking, sendo que cada zona é atribuída a um ou mais operadores que apenas 

efetuarão a recolha de produtos na zona à qual foram alocados (Gu et al., 2010). 

3.3.4 Expedição 

 

Na operação de expedição as encomendas dos clientes são carregadas no veículo 

transportador. As tarefas nesta operação são bastante semelhantes às tarefas executadas na 

receção e envolvem, por exemplo, a alocação de veículos aos cais de expedição e alocação de 

recursos a esta operação (Rouwenhorst et al., 2000). Em termos médios, a expedição 

corresponde a 15% dos custos operacionais de um armazém (Frazelle, 2002). 

3.4 Layout do Armazém 

 

A escolha do layout de um armazém é abordada na literatura como sendo um problema 

complexo. Mulcahy (1994) explica a complexidade deste problema apresentando dez diferentes 

objetivos a serem maximizados, como por exemplo, a minimização do espaço, o acesso aos 

produtos, o fluxo eficiente dos mesmos, o potencial de expansão e a segurança no ambiente de 

trabalho. 

Segundo Richards (2011), a escolha de um layout adequado deve aumentar o output e o 

fluxo de produtos, reduzir os custos, melhorar o serviço prestado aos consumidores e providenciar 

melhores condições de trabalho. 

 A decisão relativa ao layout a utilizar no armazém tem implicações nos custos de 

manutenção e construção, nos custos de manuseamento de materiais, na capacidade de 

armazenamento e na utilização do espaço e de equipamento (Gu et al., 2010). Na literatura 

existem diferentes estudos que abordam o problema tendo em consideração uma ou mais das 

referidas implicações. Contudo, estes estudos focam-se geralmente em armazéns convencionais 

(onde existe a operação de armazenamento), não tendo sido encontrados estudos na literatura 

que abordem este problema para armazéns a operar em JIT. 

Um armazém que opera em JIT tem em comum com um armazém que opera em cross-

docking o fato de não se armazenar produtos. Segundo Vis e Roodbergen (2011), existem dois 
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tipos de fluxos de produtos num armazém que opere em cross-docking. O primeiro tipo de fluxo 

corresponde a unidades de carga, como por exemplo paletes, que chegam ao armazém e saem 

do mesmo inalteradas para serem entregues aos consumidores. O segundo fluxo refere-se a 

paletes que precisam de ser divididas para serem entregues a vários clientes ou que são 

combinadas com o conteúdo de outras paletes para serem entregues ao mesmo cliente. O 

segundo fluxo refere-se exatamente ao caso em estudo nesta dissertação. 

 Tratando-se de operações semelhantes e muitas vezes indiferenciadas na literatura, em 

seguida serão apresentadas algumas metodologias a utilizar para conceção de um layout para 

armazéns que operem em cross-docking. Considera-se que, dado o grau de semelhança da 

operação em estudo com o descrito em literatura sobre cross-docking, estas metodologias serão 

também válidas para armazéns que operem em JIT. 

3.4.1 Layout em Ambiente de Cross-docking 

 

Num armazém que opere em cross-docking, à semelhança dos armazéns que operam em 

JIT, os acessórios de transporte (paletes ou skates) relativos a cada cliente são posicionados em 

locais pré-definidos no armazém. Assim que chegam novas encomendas ao armazém, os 

produtos são distribuídos pelas paletes ou skates alocados aos clientes. Assim, pode-se afirmar 

que a operação num armazém de cross-docking é inversa à operação de picking num armazém 

convencional. Num armazém convencional um colaborador começa a operação de picking com 

uma palete vazia e percorre o armazém para recolher produtos, acabando com uma palete 

completa que será transportada para o consumidor. Por outro lado, num armazém que opere em 

cross-docking o colaborador começa com uma palete completa e percorre o armazém para 

distribuir o seu conteúdo pelos acessórios de transporte respetivos aos vários clientes (Vis & 

Roodbergen, 2011). 

Um armazém a operar em cross-docking consiste tipicamente numa área aberta onde os 

acessórios de transporte, que contêm as encomendas, são colocados no chão até serem 

expedidos (Vis & Roodbergen, 2011). Normalmente o período de tempo em que os produtos ficam 

no armazém é inferior a 24 horas (Yu & Egbelu, 2008). Um layout adequado de um armazém que 

opere em cross-docking permite um fácil acesso a todas as encomendas e um transporte rápido 

destas encomendas para os cais de expedição. Assim, pode-se concluir que a distância a 

percorrer no armazém depende do layout e que a minimização dos percursos deverá ser um fator 

a ter em consideração (Vis & Roodbergen, 2011). 

A principal diferença deste layout em relação ao layout dos armazéns convencionais é o 

fato do layout poder ser flexível, uma vez que, em grande parte dos casos, a disposição dos 

acessórios de transporte pode ser alterada frequentemente e de uma forma relativamente rápida. 

Esta reconfiguração pode ser efetuada no final de cada dia quase sem custos adicionais visto que 

a área do armazém irá estar vazia (os skates e paletes foram expedidos para os consumidores). 
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No início do próximo dia os acessórios de transporte irão ser colocados no chão numa 

determinada disposição – o layout. Cada acessório de transporte vazio (ou um grupo de 

acessórios de transporte) irá corresponder a um pedido de um cliente (Vis & Roodbergen, 2011).  

A maioria da literatura relativa a armazéns que operam em cross-docking refere-se a 

problemas de planeamento, como o problema de alocação de veículos aos cais de receção e 

expedição (Bartholdi & Gue, 2000; Miao et al., 2009; Tsui & Chang, 1992). Bartholdi e Gue (2004) 

afirmam que a forma do edifício influencia diretamente a eficiência e os custos da operação. 

Assim, o tipo mais eficiente de layout geral varia com a dimensão do edifício. Vis e Roodbergen 

(2011) propõem três diferentes procedimentos para três diferentes tipos de layout: fixo, baseado 

em categorias e flexível, que serão explorados nas secções seguintes. 

3.4.1.1 Layout Fixo 

 

A primeira metodologia consiste em desenhar um layout que seja fixo durante um período 

considerável de tempo. Um layout fixo é expresso por um número fixo de corredores ou por um 

comprimento fixo desses mesmos corredores, sendo que a variável que não for fixa pode ser 

determinada a partir dos requisitos de capacidade do armazém para o período de tempo 

considerado. A partir desta informação um conjunto de layouts alternativos poderá ser criado. A 

escolha do melhor layout irá ser suportada a partir de cálculos estatísticos ou a partir de uma 

simulação, tendo como objetivo a minimização da distância a percorrer pelos colaboradores do 

armazém. 

As vantagens de usar um layout fixo incluem a facilidade de implementação e o fato dos 

colaboradores do armazém estarem rapidamente familiarizados com o layout. Contudo, este tipo 

de layout não pode ser ajustado consoante as flutuações do nível de atividade do armazém, 

sendo que pode ser muito eficiente num dia e pouco eficiente no dia seguinte (Vis & Roodbergen, 

2011). 

3.4.1.2 Layout Baseado em Categorias 

 

O layout baseado em categorias visa incorporar uma maior flexibilidade do que a opção 

anterior. Neste sentido, pretende-se distinguir um número limitado de diferentes situações com 

base no nível de atividade do armazém (por exemplo, dias ocupados, normais e tranquilos). Para 

cada uma destas situações um layout fixo pode ser determinado utilizando a metodologia anterior. 

Deste modo, se a previsão corresponder a um dia muito ocupado um layout fixo de acordo com 

essa informação deve ser implementado nesse determinado dia. 

Uma das dificuldades inerentes ao uso deste método é a seleção de fatores que consigam 

refletir o nível de atividade do armazém. Os fatores a utilizar poderão ser os requisitos de 

capacidade, o número de encomendas ou número total de pickings esperados. Outra dificuldade 
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relaciona-se com a escolha do número de diferentes categorias a utilizar. Concluindo, o método 

de layout baseado em categorias tem como vantagem uma maior flexibilidade, contudo existem 

algumas dificuldades que são inerentes à sua utilização, como o fato dos colaboradores 

necessitarem de se adaptar a um determinado número de diferentes layouts (Vis & Roodbergen, 

2011). 

3.4.1.3 Layout Flexível 

 

Um layout flexível é definido como um layout que muda todos os dias de acordo com o nível 

de atividade esperado. A implementação deste método é fortemente dependente da informação 

que se possui antes do começo de um novo dia. Uma vez que se pretende que esta metodologia 

possa ser usada no dia-a-dia é desaconselhável utilizar o procedimento indicado para o caso do 

layout fixo. Por um lado, pode não existir informação suficiente para se aplicar o referido 

procedimento ou para se fazer uma simulação. Por outro lado, os cálculos a efetuar não são 

triviais e requerem algum tempo para serem realizados. Assim, Vis e Roodbergen (2011) propõem 

uma análise de uma regressão para suportar a escolha do layout. A regressão deverá ser 

representada por uma equação que relacione a informação disponível com variáveis relativas ao 

layout (número e dimensão dos corredores, por exemplo). Para cada regressão um layout 

alternativo irá ser gerado, sendo que a escolha do layout será baseada na distância total média 

percorrida no armazém. 

Este método apresenta duas desvantagens. Com a implementação de um layout flexível os 

colaboradores do armazém necessitam de se adaptar a diferentes ambientes de trabalho todos os 

dias. Para além disso, a regressão pode conduzir a soluções associadas a layouts impossíveis de 

implementar, dado as restrições de espaço do edifício. 

3.4.2 Localização das Encomendas no Armazém 

 

Os métodos anteriormente descritos focam-se essencialmente no desenho do layout, 

nomeadamente no conhecimento do número de corredores (transversais ou longitudinais) e do 

seu comprimento. Contudo, como se mencionou no capítulo 2, a mudança do layout do armazém 

em estudo pode também passar por uma alteração da localização das encomendas (lojas no caso 

da JM) no armazém. 

3.4.2.1 Métodos de Alocação utilizados em Ambiente de Cross-Docking  

 

Vis e Roodbergen (2008) abordam este problema tendo o objetivo de determinar 

localizações de armazenamento temporárias para encomendas a chegar ao armazém, de modo a 

minimizar a distância total percorrida no mesmo. O método utilizado consiste na formulação de 

um modelo em que o objetivo é minimizar os custos associados aos fluxos de uma rede. Nesta 
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rede são considerados fatores como a localização dos cais de receção e expedição, as distâncias 

percorridas e o espaço disponível para armazenamento temporário no armazém. Contudo, o 

modelo apresentado visa representar a operação de um armazém em que as encomendas entram 

no armazém e saem do mesmo sem serem alteradas para serem entregues aos clientes, o que 

não corresponde à operação do armazém em estudo nesta dissertação. Importa referir que neste 

estudo foram também realizadas simulações numéricas, com o intuito de comparar o método 

proposto com a situação em que os colaboradores escolhem a localização para as unidades de 

carga e que leva a que estas sejam colocadas em localizações disponíveis perto da porta de 

receção. Os resultados mostraram que o algoritmo proposto pelos autores permite reduzir a 

distância percorrida até 40% quando comparada com a situação em que os colaboradores 

escolhem a localização das unidades de carga.  

Sandal (2005) aborda o mesmo problema utilizando duas estratégias diferentes. Na 

primeira estratégia a área utilizada para armazenamento temporário junto ao cais de expedição é 

representada como uma fila de espera First Come First Served (FCFS), onde as primeiras 

encomendas a chegar são as primeiras encomendas a serem carregadas no veículo 

transportador. Na segunda estratégia essas mesmas áreas são divididas em três zonas iguais e 

as encomendas são alocadas a uma dessas zonas de acordo com a ordem e prioridade de 

expedição. Os resultados mostram que com a segunda a estratégia é possível reduzir o tempo 

total de operação até cerca de 23%. 

3.4.2.2 Facility Layout Problem 

 

Para além dos métodos apresentados, outros métodos mais generalistas podem servir de 

analogia para a resolução do problema em estudo. A resolução de um Facility Layout Problem 

(FLP) corresponde a localizar um conjunto de departamentos numa superfície, sendo que cada 

departamento requer uma determinada área. A resolução destes problemas envolve a atribuição 

de classificações que expressam a conveniência de localizar um determinado departamento junto 

a outro departamento. Após se atribuir estas classificações o problema pode ser esquematizado 

num gráfico que expressa a relação entre os departamentos (Cimikowski & Mooney, 1997). O 

problema é retratado na literatura como sendo complexo, sendo que algumas heurísticas podem 

ser utilizadas na sua resolução (heurísticas de procura local, por exemplo) 

Frazelle (2002) aborda o mesmo problema para o caso de um armazém. Da mesma forma, 

o objetivo é localizar funções com elevados requisitos de adjacência em localizações próximas no 

armazém. Assim, Frazelle (2002) propõe que as razões que justificam a proximidade sejam 

enumeradas e que se classifica a importância da proximidade numa escala descontínua. O passo 

seguinte passa por agrupar esta informação num gráfico de adjacência, que expressa a relação 

entre as diversas funções do armazém. O problema é resolvido com o auxílio de softwares que 
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entram em consideração com os requisitos de área de cada função do armazém e com o gráfico 

de adjacência. 

No caso em estudo, um dos problemas identificados foi um desajuste da localização das 

lojas no armazém face às rotas de expedição. Assim, pretender-se-ia que lojas que partilham a 

mesma rota de distribuição para o estabelecimento final se situassem em locais próximos no 

armazém, agilizando a operação de expedição no armazém. Este problema é semelhante ao 

problema referido por Frazelle (2002). No entanto, neste caso a proximidade refere-se a 

encomendas relativas a lojas e não a departamentos ou funções do armazém. A razão para a 

proximidade é apenas uma, a partilha da mesma rota de transporte aquando da expedição. 

Contudo, há que ter em consideração que o problema neste caso é mais complexo visto que o 

armazém possui localizações para cada uma das lojas que serve. 

3.5 Conclusões da Revisão Bibliográfica 
  

Neste capítulo pretendeu-se estudar métodos e conceitos existentes na literatura que 

possam ser relevantes para a resolução do problema identificado no capítulo 2.  

A partir da revisão bibliográfica pode-se concluir que o problema abordado nesta 

dissertação, relativo ao layout do armazém de frutas e vegetais da JM, se insere nas decisões a 

nível de projeto, segundo a classificação de Gu et al. (2007). Adicionalmente verifica-se que na 

literatura os problemas semelhantes ao da JM são denominados como problemas em ambiente 

cross-docking, não tendo sido encontrada na pesquisa efetuada referências com a denominação 

de armazéns a operar em JIT. 

Neste capítulo foram apresentadas três metodologias para o desenho do layout de um 

armazém que opera em cross-docking. Dado a semelhança das operações de um armazém que 

opera em JIT e em cross-docking concluiu-se que os referidos métodos também poderiam ser 

utilizados para o caso do armazém da JM. Os métodos e conceitos apresentados foram: layout 

fixo, layout baseado em classes e layout flexível (Vis & Roodbergen, 2011). A partir do estudo dos 

referidos métodos conclui-se que o conceito de layout flexível não poderia ser aplicado ao caso de 

estudo, uma vez que o armazém da JM opera durante 24 horas por dia e este conceito implica 

que o layout fosse mudado todos os dias consoante o nível de atividade do armazém. Assim, a 

aplicação deste conceito implicaria a paragem da operação do armazém durante algum tempo e a 

constante adaptação dos colaboradores da JM a diferentes ambientes de trabalho. A escolha 

estaria assim reduzida a um conceito de layout fixo ou de um layout baseado em classes. Uma 

vez que a JM pretende possuir um layout que se mantenha inalterado durante um período 

considerável de tempo, o desenvolvimento da dissertação basear-se-á no conceito de layout fixo.  

Vis e Roodbergen (2008) abordam o problema de localizar encomendas no armazém tendo 

como objetivo minimizar a distância percorrida pelos colaboradores. O método utilizado consiste 

num modelo em que o objetivo é minimizar os custos associados aos fluxos de uma rede. Neste 
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método assume-se que a localização das portas/cais de receção e expedição, relativas a uma 

determinada encomenda, são à partida conhecidas. Pressupõe-se também que as encomendas 

entram no armazém e saem do mesmo sem serem alteradas até serem entregues aos clientes, o 

que não se verifica no caso do armazém da JM. Sandal (2005) também aborda o mesmo 

problema mas focando-se exclusivamente no espaço junto aos cais de expedição. Neste estudo o 

autor demonstra a importância da prioridade de expedição, localizando as encomendas nas áreas 

junto às portas de expedição segundo o referido critério. Métodos mais generalistas, como o 

método apresentado por Frazelle (2002), abordam o problema de localizar funções com elevados 

requisitos de adjacência em localizações próximas no armazém.  

Conclui-se, a partir da revisão bibliográfica, que três importantes critérios deverão ser 

considerados na alocação das lojas às localizações disponíveis no armazém da JM: a distância a 

percorrer pelos colaboradores, o horário de expedição relativo a cada loja e a importância da 

proximidade de certas lojas (de acordo com as rotas de transporte). 

A proposta de um novo layout para o armazém da JM irá focar-se na alteração da 

disposição atual de lojas no armazém. De modo a resolver este problema, pretende-se 

desenvolver um modelo matemático de otimização que incorpore os três critérios já anteriormente 

identificados: a prioridade de expedição das lojas, a importância da proximidade de lojas que 

partilhem a mesma rota de transporte e a distância percorrida no armazém. Assim, verifica-se a 

necessidade de analisar o volume de pedidos das lojas, uma vez que a distância a percorrer pelos 

colaboradores da JM depende diretamente da dimensão física de cada loja e, consequentemente, 

do seu volume de pedidos. Optou-se por desenvolver um modelo matemático de otimização uma 

vez que a maioria dos métodos apresentados têm como critério comum a minimização da 

distância percorrida no armazém. O uso de simulação poderia também ser uma alternativa de 

modo a incorporar um maior grau de incerteza no estudo. Contudo, o uso de simulação não iria 

conduzir a uma solução ótima (disposição ótima das lojas no armazém da JM), sendo o sua 

utilização mais indicada para testar a performance de uma dada solução na presença de 

incertezas (Heragu, 2006). Resta referir que a metodologia a utilizar será baseada no conceito de 

layout fixo (Vis & Roodbergen, 2011), uma vez que a JM pretende que seja desenvolvido um 

layout que seja fixo durante um período considerável de tempo. 
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4 Modelo Matemático 

 
Com base na revisão da bibliografia efetuada decidiu-se desenvolver um modelo 

matemático de otimização para representar o problema identificado no capítulo 2. A metodologia 

utilizada basear-se-á no conceito de layout fixo, referido por Vis e Roodbergen (2011). No modelo 

matemático são considerados dois critérios que foram identificados na revisão bibliográfica: a 

distância percorrida no armazém (Vis & Roodbergen, 2008) e a prioridade de expedição das lojas 

(Sandal, 2005). 

Numa primeira fase do estudo foi desenvolvido um modelo matemático que será 

denominado em seguida como modelo base. Face à aplicabilidade e uma limitação do referido 

modelo, que será discutida em seguida, decidiu-se propor um novo modelo para representar o 

caso de estudo – modelo com clusters de áreas. Neste capítulo são apresentados os modelos 

genéricos propostos para representar o problema em estudo. Na secção 4.1 é feita uma descrição 

da estrutura e objetivos que são comuns a ambos os modelos. Na secção seguinte são 

apresentados os pressupostos e a formulação matemática dos dois modelos. 

4.1 Descrição da Estrutura e Objetivos dos Modelos Matemáticos 

 

Os modelos matemáticos propostos têm como objetivo determinar a alocação de lojas às 

localizações disponíveis no armazém, de modo a minimizar a distância percorrida no mesmo e a 

considerar as diferentes prioridades de expedição das lojas.  

Estes critérios identificados como objetivos a atingir com a resolução dos modelos, são dois 

dos três fatores que foram identificados na revisão bibliográfica como sendo fatores importantes 

na localização de encomendas (neste caso lojas) num armazém a operar em JIT. Optou-se por 

não considerar o problema de adjacência de acordo com as rotas de transporte, dada a 

variabilidade associada ao processo de planeamento e definição de rotas. Como foi anteriormente 

referido (na secção 2.4), o planeamento dos transportes é efetuado diariamente e, 

consequentemente, as lojas que partilham uma determinada rota variam de acordo com o 

planeamento de cada dia. Deste modo, esta consideração não foi incorporada nos modelos 

matemáticos. 

Nos modelos propostos a distância total percorrida no armazém é dividida em duas 

parcelas: a distância percorrida na operação de execução e a distância percorrida na operação de 

expedição. Importa referir que a operação de execução também se encontra dividida em 

execução de artigos em caixas de cartão e execução de artigos em caixa de plástico, uma vez 

que se considera que cada área/localização do armazém encontra-se dividida em dois espaços, 

sendo um espaço para artigos de caixa de cartão e outro espaço destinado a artigos de caixa de 

plástico. Esta divisão por tipo de caixa visa que a construção de uma palete seja efetuada de uma 
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forma mais eficiente pelos colaboradores do armazém, uma vez que as caixas de plástico 

possuem um tamanho standard e são facilmente empilháveis. 

Os modelos consideram a capacidade de espaço relativa a cada uma das 

áreas/localizações disponíveis no armazém e a necessidade de espaço de cada uma das lojas, 

de modo a proceder-se ao processo de alocação respeitando as necessidades de espaço das 

lojas. 

Por fim, considera-se também a prioridade de expedição das lojas, restringindo as 

possibilidades de localização de lojas prioritárias a espaços considerados preferenciais, isto é, a 

espaços situados junto aos cais de expedição do armazém. 

 

O problema em estudo pode ser resumido da seguinte forma:  

 

Dados: 

 

o Um conjunto de áreas/localizações disponíveis para localizar as lojas no armazém e um 

conjunto de lojas a alocar a essas mesmas localizações; 

o A distância de cada uma das localizações disponíveis a um ponto de receção; 

o A distância de cada uma das localizações disponíveis a dois pontos de expedição; 

o Capacidade de espaço, expressa em unidades logísticas (paletes ou outra unidade), de 

cada uma das localizações disponíveis no armazém para um determinado horizonte 

temporal; 

o Necessidade de espaço, expressa em unidades logísticas, relativa a cada uma das lojas 

para um determinado horizonte temporal; 

o Número de execuções referentes a cada uma das lojas para um determinado horizonte 

temporal; 

o Número de paletes expedidas para cada uma das lojas num determinado horizonte 

temporal; 

o Número médio de execuções por palete rececionada para um determinado horizonte 

temporal; 

 

Determinar: 

 

o A disposição das lojas no armazém, definindo a alocação das lojas às localizações 

possíveis; 

 

De modo a minimizar a distância total percorrida no armazém, considerando as 

diferentes prioridades de expedição das lojas. 
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4.2 Formulação Matemática dos Modelos 

 

Nesta secção será apresentada a formulação matemática de ambos os modelos assim 

como os pressupostos que foram assumidos na conceção dos mesmos. A formulação dos 

modelos será antecedida da respetiva nomenclatura, incluindo a definição de índices, conjuntos, 

parâmetros e variáveis utilizadas. 

4.2.1 Modelo Base 

4.2.1.1 Pressupostos do Modelo 

 

No modelo base são assumidos os seguintes pressupostos:  

 

o Define-se um ponto médio de receção a partir do qual se inicia a operação de execução 

e dois pontos médios de expedição, situados em lados opostos do armazém, onde se 

efetua a expedição de mercadoria. A definição de pontos médios de receção e 

expedição visa reduzir a complexidade do modelo que decorreria do cálculo das 

distâncias de cada um dos cais do armazém a cada uma das localizações disponíveis 

no mesmo. Para além disto, o cálculo destas distâncias implicaria conhecer a alocação 

dos veículos de transporte aos cais de expedição; 

 

o Considera-se que sempre que há uma execução numa determinada loja a distância a 

partir do ponto de receção até à localização dessa loja é percorrida. 

 

A principal limitação deste modelo decorre do último pressuposto. Na verdade, um 

colaborador pode efetuar execuções para mais do que uma loja com uma palete de um 

determinado artigo.  

Na operação de execução de um armazém a operar em JIT um colaborador inicia uma 

unidade de trabalho com uma palete completa de um determinado artigo. Em seguida, o 

colaborador irá distribuir as caixas que compõem essa palete pelas localizações referentes às 

lojas que pediram esse artigo. Assim, conclui-se que a distância desde o ponto de receção até 

uma determinada localização do armazém nem sempre tem que ser percorrida aquando da 

operação de execução, uma vez que um colaborador pode visitar diversas lojas no armazém na 

mesma unidade de trabalho.  

De modo a incorporar esta consideração no estudo foi desenvolvido um modelo com 

clusters de áreas. Neste modelo as várias localizações do armazém foram agrupadas em clusters 

de acordo com o número médio de execuções por palete rececionada, pressupondo que aquando 
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da execução de uma palete, as lojas visitadas que recebem o conteúdo dessa palete estão 

localizadas em espaços contíguos no armazém.  

 

4.2.1.2 Índices e Conjuntos 

 

𝑎  - índice que representa uma área disponível para localizar lojas no armazém, 𝑎 ∈ 𝐴 

𝑙 - índice que representa uma loja a alocar a uma ou mais áreas do armazém, 𝑙 ∈ 𝐿 

𝑃!,! - conjunto de pares ordenados de áreas e lojas cuja alocação é possível, (𝑙, 𝑎) ∈ 𝑃!,!  

 

4.2.1.3 Parâmetros 

 

 𝑐𝑎𝑝! - capacidade de espaço (em número de paletes) da área a para um determinado 

período temporal 

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙!,! - indica a disposição atual das lojas no armazém, isto é, a alocação da loja l 

à(s) área(s) a do armazém (parâmetro utilizado para testar o layout atual) 

𝑑𝑖𝑠𝑡1𝑐𝑐! - distância do ponto de receção à área a (para execução de artigos de caixa de 

cartão) 

𝑑𝑖𝑠𝑡1𝑐𝑝! - distância do ponto de receção à área a (para execução de artigos de caixa de 

plástico) 

𝑑𝑖𝑠𝑡2! - distância do ponto de expedição à área a  

𝑒𝑥𝑝! - número de paletes expedidas para a loja l num determinado período temporal 

𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠!  - necessidade média de espaço (em número de paletes) da loja l para um 

determinado período temporal 

𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎! - necessidade média de espaço (em número de áreas do armazém) da loja l 

para um determinado período temporal. O cálculo deste parâmetro difere consoante a prioridade 

de expedição da loja, uma vez que as lojas com maior prioridade expedição deverão ser alocadas 

a áreas que se encontram situadas junto aos cais de expedição e que, consequentemente, 

possuem uma menor capacidade de espaço. A expressão (1) ilustra o cálculo deste parâmetro. 

Importa referir que o cálculo da necessidade de espaço de uma loja, em termos de áreas do 

armazém, é sempre arredondado (por excesso) a um número inteiro. 

 

𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎! =   
𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠!
𝑐𝑎𝑝!

, ∀  (𝑙, 𝑎) ∈ 𝑃!,!   

(1) 

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑐𝑝 - percentagem de caixas de plástico executadas face ao total de caixas executadas 

para um determinado período temporal  
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𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑎𝑙𝑜𝑐!,! - indica as possíveis áreas a onde uma loja l pode ser alocada de acordo com 

a sua prioridade de expedição. Este parâmetro assume o valor 1 se a loja l puder ser alocada à 

área a (caso contrário assume o valor 0). 

𝑠𝑡𝑜𝑝𝑠! - número de execuções associadas à loja l para um determinado período temporal 

4.2.1.4 Variável 

 

𝑥!,! - variável binária que é igual a 1 caso a loja l esteja alocada à área a (caso contrário 

assume o valor 0) 

4.2.1.5 Formulação Matemática 

 

A partir dos conjuntos, parâmetros e da variável apresentada e de acordo com o problema 

em estudo, o modelo base é formulado da seguinte forma: 

 

𝑀𝑖𝑛     𝑑𝑖𝑠𝑡1𝑐𝑐!  ×  𝑥!,!  ×  𝑠𝑡𝑜𝑝𝑠!   ×   1 − 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑐𝑝 +   𝑑𝑖𝑠𝑡1𝑐𝑝!  ×  𝑥!,!  ×  𝑠𝑡𝑜𝑝𝑠!   ×  𝑝𝑒𝑟𝑐𝑐𝑝
!∈!!∈!

+   𝑑𝑖𝑠𝑡2!  ×  𝑥!,!  ×    𝑒𝑥𝑝!  
(2) 

 

Sujeito a: 

 
𝑥!,! ≤ 1

!∈!

           ,∀  𝑎 ∈ 𝐴 

(3) 
 

𝑥!,! ≤ 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎!
!∈!

           ,∀  𝑙 ∈ 𝐿 

(4) 
 

  𝑥!,! ≤ 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑎𝑙𝑜𝑐!,!        ,∀  𝑙 ∈ 𝐿,∀𝑎 ∈ 𝐴 
(5) 

 
𝑥!,!  ×  𝑐𝑎𝑝! ≥

!∈!

𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠!           ,∀  𝑙 ∈ 𝐿 

(6) 

 

𝑥!,! ≤ 𝑥!,!!! +   𝑥!,!!!          ,∀  𝑙:  𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎! ≥ 2,∀  𝑎 ∈ 𝐴 
(7) 

 

𝑥!,! ∈ 0,1  
(8) 
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A função (2) corresponde à função objetivo do modelo base. Esta função visa minimizar a 

distância total percorrida no armazém. O primeiro termo da função objetivo corresponde à 

distância percorrida para a execução de artigos em caixa de cartão enquanto que o segundo 

termo corresponde distância percorrida na execução de artigos em caixa de plástico. O terceiro e 

último termo corresponde à distância percorrida no armazém durante a operação de expedição.  

A restrição (3) garante que cada área do armazém pode no máximo estar alocada a uma 

loja. 

A restrição (4) limita o número de áreas existentes no armazém que podem ser alocadas a 

uma loja. Assim, esta restrição garante que o número de áreas que podem ser alocadas a uma 

loja será menor ou igual à necessidade média de espaço (em termos de número de áreas do 

armazém requeridas) dessa loja. Por sua vez, o cálculo da necessidade média de espaço da loja, 

em termos de número de áreas do armazém, é calculada de acordo com a equação (1). 

A restrição (5) limita as possibilidades de alocação de uma loja de acordo com a sua 

prioridade de expedição. Com esta restrição pretende-se garantir que as prioridades de expedição 

das lojas são satisfeitas, restringindo a localização das lojas mais prioritárias (em termos de 

expedição) a áreas do armazém situadas junto aos cais de expedição. 

A restrição (6) visa assegurar que cada loja encontra-se localizada numa ou mais área(s) 

do armazém com uma capacidade de espaço total maior ou igual às necessidades de espaço 

dessa mesma loja.  

A restrição (7) garante que caso uma loja necessite de ser alocada a pelo menos duas 

áreas do armazém serão atribuídas a essa loja áreas contíguas. Ao atribuir áreas contíguas a 

uma mesma loja evitam-se erros na operação de expedição (como o carregamento de uma palete 

no veículo errado), uma vez que todas as paletes dessa loja estarão localizadas lado-a-lado. Por 

outro lado, a construção de paletes também é facilitada uma vez que é possível transferir caixas 

de uma palete para outra palete da mesma loja de modo a que as paletes estejam bem 

construídas e que, consequentemente, se otimize a capacidade de carga do veículo 

transportador. Importa referir que se assume que o conjunto de localizações está organizado 

segundo critérios de contiguidade do armazém. 

A última restrição define o domínio da variável 𝑥!,!. 

4.2.2 Modelo com Clusters de Áreas 

4.2.2.1 Pressupostos do Modelo 

 

Como foi referido anteriormente, o modelo com clusters de áreas foi desenvolvido com 

intuito de incorporar no estudo o número médio de execuções por palete. Excetuando o 

pressuposto referente a este aspeto, os restantes pressupostos que foram apresentados para o 

modelo base são também válidos para o modelo com clusters de áreas.  



39  

O trajeto percorrido por cada colaborador na operação de execução está sujeito a um 

grande grau de variabilidade pois depende dos artigos que são pedidos pelas lojas. Na 

impossibilidade de prever cada um dos percursos que poderiam ser percorridos pelos 

colaboradores durante a operação de execução optou-se por agrupar localizações do armazém 

em clusters. Deste modo, pressupôs-se que um colaborador, num único percurso de execução, 

visita um grupo de lojas que estão situadas em localizações contíguas no armazém. Estes 

clusters são construídos a partir do número médio de execuções por palete rececionada. 

Na figura 8 pode-se observar um cluster, constituído por diversas localizações do armazém. 

No modelo com clusters de áreas pretende-se garantir que o número de visitas a um cluster será 

igual ao maior número de execuções das lojas que foram alocadas às localizações desse mesmo 

cluster. 

 

 
Figura 8: Agregação das localizações do armazém em clusters. 

4.2.2.2 Índices e Conjuntos 

 

𝑎  - índice que representa uma área disponível para localizar lojas no armazém, 𝑎 ∈ 𝐴 

𝑙 - índice que representa uma loja a alocar a uma ou mais áreas do armazém, 𝑙 ∈ 𝐿 

𝑃!,! - conjunto de pares ordenados de áreas e lojas cuja alocação é possível, (𝑙, 𝑎) ∈ 𝑃!,!  

𝑐𝑙 – índice que representa um cluster de áreas do armazém, 𝑐𝑙 ∈ 𝐶𝐿 

4.2.2.3 Parâmetros 

 

 𝑐𝑎𝑝! - capacidade de espaço (em número de paletes) da área a para um determinado 

período temporal 

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙!,! - indica a disposição atual das lojas no armazém, isto é, a alocação da loja l 

à(s) área(s) a do armazém (parâmetro utilizado para testar o layout atual) 
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𝑑𝑖𝑠𝑝𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟!",! - indica as áreas a que constituem cada cluster cl  

𝑑𝑖𝑠𝑡2! - distância do ponto de expedição à área a  

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑐𝑙𝑐𝑐!"  - distância associada a execuções no cluster de áreas cl (para execução de 

artigos de caixa de cartão)  

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑐𝑙𝑐𝑝!" - distância associada a execuções no cluster de áreas cl (para execuções de 

artigos de caixa de plástico)  

𝑒𝑥𝑝! - número de paletes expedidas para a loja l num determinado período temporal 

𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠!  - necessidade média de espaço (em número de paletes) da loja l para um 

determinado período temporal 

𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎! - necessidade média de espaço (em número de áreas do armazém) da loja l 

para um determinado período temporal. O cálculo deste parâmetro é assegurado pela expressão 

(9), tal como foi explicado no modelo base. 

 

𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎! =   
𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠!
𝑐𝑎𝑝!

, ∀  (𝑙, 𝑎) ∈ 𝑃!,! 

(9) 

 

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑐𝑝 - percentagem de caixas de plástico executadas face ao total de caixas executadas 

para um determinado período temporal  

𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑎𝑙𝑜𝑐!,! - indica as possíveis áreas a onde uma loja l pode ser alocada de acordo com 

a sua prioridade de expedição. Este parâmetro assume o valor 1 se a loja l puder ser alocada à 

área a (caso contrário assume o valor 0). 

𝑠𝑡𝑜𝑝𝑠! - número de execuções associadas à loja l para um determinado período temporal 

4.2.2.4 Variáveis 

 

𝑥!,! - variável binária que é igual a 1 caso a loja l esteja alocada à área a (caso contrário 

assume o valor 0) 

𝑠𝑡𝑜𝑝𝑠𝑚𝑎𝑥!" - variável inteira não negativa que indica o número de vezes que um cluster cl é 

visitado num determinado período temporal 

 

4.2.2.5 Formulação Matemática 

 

A partir dos conjuntos, parâmetros e das variáveis apresentadas e de acordo com o 

problema em estudo, o modelo com clusters de áreas é formulado da seguinte forma: 
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𝑀𝑖𝑛     𝑑𝑖𝑠𝑡𝑐𝑙𝑐𝑐!"   ×s𝑡𝑜𝑝𝑠𝑚𝑎𝑥!"   ×   1 − 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑐𝑝 +   𝑑𝑖𝑠𝑡𝑐𝑙𝑐𝑝!"   ×  𝑠𝑡𝑜𝑝𝑠𝑚𝑎𝑥!"   ×  𝑝𝑒𝑟𝑐𝑐𝑝   
!"∈!"

+    𝑑𝑖𝑠𝑡2!  ×  𝑥!,!  ×    𝑒𝑥𝑝!
!∈!!∈!

 

 (10) 

 

Sujeito a: 

 

𝑥!,! ≤ 1
!∈!

           ,∀  𝑎 ∈ 𝐴 

(11) 
 

𝑥!,! ≤ 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎!
!∈!

           ,∀  𝑙 ∈ 𝐿 

(12) 
 

𝑥!,! ≤ 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑎𝑙𝑜𝑐!,!        ,∀  𝑙 ∈ 𝐿,∀𝑎 ∈ 𝐴 
(13) 

 
𝑥!,!  ×  𝑐𝑎𝑝! ≥

!∈!

𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠!           ,∀  𝑙 ∈ 𝐿 

(14) 

 

𝑥!,! ≤ 𝑥!,!!! +   𝑥!,!!!          ,∀  𝑙:  𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎! ≥ 2,∀  𝑎 ∈ 𝐴 
(15) 

 
𝑠𝑡𝑜𝑝𝑠𝑚𝑎𝑥!" ≥ 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑠!   ×  𝑥!,!          ,∀  𝑐𝑙, 𝑎:  𝑑𝑖𝑠𝑝𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟!",! = 1,∀  𝑙 ∈ 𝐿 

(16) 

 

𝑥!,! ∈ 0,1  
(17) 

 

𝑠𝑡𝑜𝑝𝑠𝑚𝑎𝑥!" ∈   ℤ! 
(18) 

 

Uma vez que algumas das equações apresentadas são comuns a ambos os modelos, em 

seguida apenas serão explicadas as equações que são exclusivas do modelo com clusters de 

áreas, nomeadamente a função (10) e as restrição (16) e (18). 

A função (10) representa a função objetivo do modelo com clusters de áreas. Tal como na 

função (2), os termos desta equação correspondem à distância percorrida durante a operação de 

execução (para artigos em caixa de cartão e em caixa de plástico) e durante a operação de 

expedição. Contudo, nesta função objetivo a distância referente à operação de execução não é 

definida em relação a cada uma das localizações do armazém mas sim em relação a um conjunto 
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de localizações. De forma análoga, o número de execuções de cada loja foi substituído pelo 

número de visitas a um cluster de lojas.  

A restrição (16) assegura que o número de visitas a um cluster será maior ou igual ao maior 

número de execuções das lojas que foram alocadas a espaços desse cluster. De modo a garantir 

que o número de visitas a um cluster (𝑠𝑡𝑜𝑝𝑠𝑚𝑎𝑥!") é igual ao número de execuções da loja mais 

visitada desse cluster, esta variável é minimizada na função objetivo deste modelo, constituindo 

um tipo de formulação Min Max (Shimizu et al., 1997). 

Por último, a restrição (18) define o domínio da variável 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑠𝑚𝑎𝑥!". 
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5 Tratamento de Dados 

 

Este capítulo aborda o tratamento dos dados a introduzir nos modelos e os pressupostos e 

simplificações assumidos na sua recolha e tratamento. Na primeira secção será apresentado o 

tratamento de dados relativos ao modelo base. Na secção seguinte abordar-se-á o tratamento 

adicional dos dados necessários a introduzir no modelo com clusters de áreas. Os dados 

abordados neste capítulo são dados históricos da operação da JM, tendo sido obtidos através de 

diferentes sistemas e/ou bases de dados, como será referido para cada parâmetro do modelo.  

5.1 Modelo Base 

5.1.1 Lojas e Localizações no Armazém 

 

O armazém de frutas e vegetais, do centro de distribuição da Azambuja, abastece 

atualmente lojas do Pingo Doce e do Recheio. Contudo, no âmbito deste estudo apenas foram 

consideradas as lojas do Pingo Doce, dado que as lojas do Recheio, pela sua especificidade, 

ocupam uma localização restrita e específica no armazém. As razões que levam a que as lojas do 

Recheio possuam uma localização diferente das restantes lojas são: a maior quantidade 

encomendada por artigo e o diferente grau de maturação da fruta e dos vegetais. 

Uma vez que a mercadoria recebida para as lojas do Recheio é distinta da restante 

mercadoria recebida, o armazém de frutas e vegetais possui um layout específico para estas 

lojas. Deste modo, e dado o reduzido número de lojas do Recheio face ao número total de lojas, 

otimiza-se a operação de execução de artigos referentes estas lojas ao localizá-las num espaço 

distinto no armazém. Com esta medida pretende-se que um colaborador da JM não tenha que 

percorrer quase todo o armazém para efetuar a execução de artigos que são exclusivos das lojas 

Recheio. 

Neste estudo foram consideradas as 194 lojas do Pingo Doce que são servidas pelo 

armazém de frutas e vegetais do centro de distribuição da Azambuja. 

Foram também consideradas as 245 localizações disponíveis para alocar as lojas no 

armazém. Destas 245 localizações, 146 têm uma capacidade diária de espaço de 18 paletes e as 

restantes 99, situadas junto aos cais de expedição, têm uma capacidade diária de espaço de 11 

paletes. 

5.1.2 Distâncias 

 

O armazém da JM possui 23 cais que podem ser utilizados na operação de receção e 44 

cais que podem ser utilizados na operação de expedição. Enquanto a operação de receção 

apenas se efetua nos cais de um lado do armazém, na operação de expedição são utilizadas as 

portas disponíveis em ambos os lados do armazém. Como foi referido anteriormente, os modelos 



44  

utilizados pressupõem o cálculo de pontos médios de receção e expedição de modo a reduzir a 

complexidade que decorreria do cálculo das distâncias de cada um dos cais do armazém a cada 

uma das localizações disponíveis para alocar as lojas. Para o cálculo dos pontos médios de 

receção e expedição e respetivas distâncias recorreu-se à planta do armazém, que se encontra 

ilustrada na figura 9. Neste estudo considerou-se um ponto médio de receção e dois pontos 

médios de expedição (situados em lados opostos do armazém). Na figura 9 pode-se observar os 

dois pontos médios de expedição (representados a vermelho) e o ponto médio de receção 

(representado a azul). Importa salientar que o ponto médio de receção não se encontra localizado 

precisamente junto às portas de receção uma vez que a mercadoria recebida é, por norma, 

deslocada dos cais de modo a que seja possível efetuar outras receções enquanto a referida 

mercadoria não é executada. 

De modo avaliar a distância percorrida durante a operação de execução e de expedição, 

procedeu-se ao cálculo da distância entre cada uma das 245 localizações disponíveis no 

armazém da JM a um ponto de receção e a dois pontos de expedição, respetivamente. Importa 

referir que as distâncias entre cada localização do armazém e o ponto de receção foram 

calculadas para a execução de artigos em caixa de cartão e para a execução de artigos em caixa 

de plástico, uma vez que cada localização se encontra divida por tipo de caixa de artigo (pelas 

razões já anteriormente referidas) e porque o acesso a estas subáreas se efetua por pontos 

diferentes. Deste modo, no cálculo das distâncias relativas à operação de execução foram 

considerados dois trajetos para cada uma das localizações do armazém enquanto no cálculo das 

distâncias referentes à operação de expedição apenas se considerou um trajeto. 

As distâncias foram calculadas tendo como pressuposto que os colaboradores da JM 

percorrem sempre o corredor central do armazém (ver seta a azul na figura 9) aquando da 

operação de execução e de expedição. Esta é de fato a política atual no armazém, visto que nem 

sempre os restantes corredores se encontram completamente desocupados. Considerou-se 

também que a distância relativa à operação de expedição seria igual à distância ao ponto de 

expedição mais próximo (dos dois pontos de expedição considerados). Assim, pressupõe-se que 

a alocação dos veículos aos cais de expedição do armazém é efetuada de modo a que a 

distância das lojas a transportar ao respetivo veículo transportador seja minimizada.  
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Figura 9: Planta do armazém de frutas e vegetais. 

8

1,30m

0,10m

1,30m

12
0,10m

0,10m
0,10m

0,10m



46  

5.1.3 Paletes Expedidas por Loja  

 

O número de paletes expedidas mensalmente para cada uma das lojas foi calculado com 

base na média das paletes expedidas por loja durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março e 

Abril de 2014. A amostra restringiu-se a meses do corrente ano uma vez que a abertura do centro 

de distribuição do Algarve, no início deste ano, implicou alterações nas lojas que são servidas 

pelo armazém de frutas e vegetais. Para além deste armazém ter deixado de servir 35 lojas que 

são atualmente abastecidas pelo centro de distribuição do Algarve, o armazém passou a servir 5 

lojas da região de Coimbra. 

Numa primeira fase, foi efetuada uma análise ABC do total das paletes expedidas por loja 

durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril, como se pode observar na figura 10. Esta 

análise preliminar teve o intuito de se entender se existia um pequeno grupo de lojas que fosse 

candidato a ser alocado a localizações preferenciais no armazém, pelo fato de representar uma 

percentagem considerável do total de paletes que foram expedidas pelo armazém ao longo do 

período analisado. 

 

 
Figura 10: Análise ABC referente ao total de paletes expedidas por loja durante os meses de Janeiro, 

Fevereiro, Março e Abril de 2014. 

A partir da análise ABC pode-se concluir que não existe uma diferenciação significativa 

em termos das paletes expedidas para as lojas. A partir dos dados utilizados na construção da 

curva ABC determinou-se que 20% das lojas são responsáveis por cerca de 36% do total de 

paletes expedidas. A análise dos dados permitiu também concluir que as lojas com mais paletes 

expedidas são, por norma, lojas com maior área de venda, denominadas de lojas hiper. 

Resta referir que os dados referentes às paletes expedidas ao longo dos quatro meses 

analisados foram obtidos a partir do sistema de gestão de armazéns da JM (sistema WPMS). 
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Para cada um dos meses a informação relativa ao número de paletes expedidas diariamente por 

loja foi agrupada em valores mensais para as lojas analisadas neste estudo. 

5.1.4 Execuções por Loja 

 

Os dados relativos ao número de execuções por loja foram estimados a partir do número de 

diferentes artigos pedidos diariamente por cada loja. Este parâmetro do modelo necessitou de ser 

estimado uma vez que os dados reais pretendidos não podem ser consultados a partir do sistema 

de gestão de armazéns da JM (o sistema não possui essa funcionalidade) e porque seria inviável 

recolher, no armazém, uma amostra significativa do número de execuções para o total das 194 

lojas analisadas neste estudo e para os 74 SKU’s que, em média, são pedidos diariamente por 

cada loja. Assim, pressupôs-se que a uma loja não era visitada mais do que uma vez por dia para 

se executar o mesmo artigo. As exceções a este pressuposto são pouco frequentes e acontecem, 

por exemplo, quando uma loja pede mais do que uma palete de um artigo ou quando o 

fornecimento de um determinado artigo está sujeito a uma maior imprevisibilidade e um 

fornecedor faz entregas do mesmo artigo em diferentes períodos do dia.  

Os dados relativos aos pedidos diários de cada uma das lojas foram obtidos a partir do 

sistema SAP para um período de quatro semanas. O período da amostra dos dados deste 

parâmetro cobriu uma menor extensão temporal dada a morosidade e a inerente dificuldade de 

obter estes dados a partir do sistema SAP. Para obter estes dados é necessário, em primeiro 

lugar, efetuar uma query ao sistema. Porém, a morosidade do processo está relacionada com o 

tempo que o é necessário para extrair os dados do sistema SAP após se ter efetuado a query.  

Foi acordado com a JM que as semanas da amostra deveriam ser escolhidas de modo a 

representarem semanas de atividade média no armazém. Para determinar a atividade média, 

recorreu-se a dados referentes ao número de caixas expedidas por semana para os anos de 2013 

e 2014, como se pode observar na tabela 9. Estes dados não se restringiram ao ano de 2014 uma 

vez que os dados do corrente ano não englobam períodos de maior pico de atividade, como o 

período do Verão ou do Natal. A partir destes dados, escolheram-se as semanas da amostra de 

modo a que essas semanas correspondessem a períodos de tempo em que o número de caixas 

expedidas se aproximasse dos valores médios obtidos nos anos de 2013 e de 2014. As semanas 

escolhidas foram as quatro semanas do mês de Abril de 2014. 
Tabela 9: Média, máximo e mínimo de caixas pedidas por semana referentes aos anos de 2013 e 2014. 

Nº de caixas expedidas Ano 2014 (até à semana 16) Ano 2013 

Máximo semanal 451 099 540 884 

Média semanal 377 594 409 105 

Mínimo semanal 248 126 272 356 
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Para cada um dos dias das quatro semanas de amostra, os dados relativos aos pedidos 

das lojas foram tratados de modo a obter-se o número de diferentes artigos pedidos por loja. Em 

seguida, calculou-se a estimativa do número de execuções mensais por loja, uma vez que o 

modelos têm como output a distância mínima a percorrer no armazém ao longo de um mês. Esta 

estimativa foi obtida através da multiplicação da média do número de diferentes artigos pedidos 

por dia, para o período de tempo analisado, pelo número de dias de operação do armazém ao 

longo de um mês.  

5.1.5 Necessidade de Espaço por Loja 

  

  A necessidade de espaço por loja foi calculada de modo a garantir-se que cada loja será 

alocada a uma ou mais localizações no armazém que possuem uma capacidade de espaço total 

igual ou superior à necessidade de espaço da loja. Uma vez que o ciclo máximo de duração dos 

produtos no armazém de frutas e vegetais é igual a 24 horas, as necessidades de espaço de 

cada loja foram definidas em termos diários. O cálculo da necessidade média diária de espaço por 

loja foi efetuado dividindo-se o número médio de paletes expedidas por mês pelo número de dias 

de operação do armazém, ao longo do mesmo período. Os valores médios obtidos para cada uma 

das lojas foram comparados com valores diários verificados ao longo de duas semanas de 

amostra do mês de Abril. Esta comparação permitiu concluir que existia uma boa aproximação 

dos valores médios às necessidades de espaço de cada uma das lojas nas referidas semanas, 

sendo que o máximo desvio relativo verificado foi igual a 7%. Optou-se por utilizar valores médios 

uma vez que estes valores agregam uma maior quantidade de dados, e deste modo, reduz-se a 

variabilidade que está inerente à escolha de dias específicos de operação do armazém. 

5.1.6 Possibilidades de Alocação das Lojas 

 

As diferentes prioridades de expedição das lojas foram incorporadas no modelo 

restringindo as possíveis localizações das lojas que são consideradas mais prioritárias (em termos 

de expedição) a espaços junto aos cais de expedição. Um dos motivos que levam a que uma loja 

seja considerada prioritária a expedir é a maior distância até ao estabelecimento final. A maior 

prioridade de expedição pode também dever-se à consolidação de mercadoria com outros 

armazéns, nomeadamente com o armazém do peixe. Neste caso, a margem de atraso relativa à 

operação de expedição é menor para esse tipo de lojas, o que leva a que essas lojas sejam 

consideradas prioritárias a expedir. 

Como foi anteriormente referido (no capítulo 2), a operação de expedição no armazém de 

frutas e vegetais tem início à meia-noite. No âmbito deste estudo, a JM decidiu atribuir maior 

prioridade de expedição às lojas que são expedidas até às 2h. Na tabela 10 podem-se observar 

algumas das lojas que necessitam de ser alocadas a localizações situadas juntos aos cais de 
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expedição do armazém de frutas e vegetais por terem uma maior prioridade de expedição. Nesta 

tabela podem-se observar lojas que são consideradas prioritárias em termo de expedição por 

estarem localizadas a uma distância considerável do armazém (casos das lojas de Covilhã e 

Castelo Branco, por exemplo) e lojas que não estão localizadas a uma distância tão significativa 

do armazém mas em que a mercadoria necessita de ser consolidada com outros armazéns (lojas 

de Sintra e Odivelas, por exemplo). 

Com base nestes dados foi construída uma matriz em que foram definidas as localizações 

possíveis para cada uma das lojas de acordo com a sua prioridade de expedição. 

 
Tabela 10: Exemplos de lojas em que se restringe as possibilidades de alocação. 

Lojas Expedidas à meia-noite 
Póvoa Sto Adrião 

Loures 
Sintra - Hiper 

Odivelas - Hiper 
Torres da Luz 

Expo Norte 
Olivais - Av. Infante D. Henrique 

S. João Estoril 
Évora - Rainha D. Leonor 

Évora - Sra. da Glória 
Évora - Horta das Figueiras 

Montemor o novo 
Covilhã 
Fundão 

Castelo Branco 
Castelo Branco - Av. 1º maio 

Coimbra - Celas 
Coimbra - Combatentes 

Coimbra Portela 

5.1.7 Percentagem de Caixas de Plástico Executadas 

 

Em virtude de cada localização do armazém estar dividida por tipo de caixa, foi necessário 

estimar a percentagem de caixas de plástico executadas face ao total de caixas executadas. A 

divisão de cada localização do armazém por tipo de caixa tem como consequência que a 

distância a percorrer para uma determinada localização, na operação de execução, difira 

consoante a caixa do artigo a executar.  

A percentagem de caixas de plástico executadas face ao total de caixas executadas foi 

obtida através da divisão do número de caixas de plástico rececionadas pelo total de caixas 

rececionadas ao longo de um mês. O mês de amostra escolhido foi o mês de Abril, por se tratar 
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de um período de tempo que representa um nível de atividade médio no armazém, como foi 

anteriormente referido. Importa salientar que estes dados foram consultados a partir do sistema 

WPMS e obteve-se um valor final de 45% de caixas de plástico face ao total de caixas 

executadas.  

5.2 Modelo com Clusters de Áreas 

5.2.1 Agregação de Localizações do Armazém 

 

Na operação de execução do armazém em estudo os colaboradores da JM distribuem as 

caixas de uma palete rececionada pelas lojas, de acordo com os pedidos. O trajeto percorrido por 

cada colaborador na operação de execução é variável pois depende dos pedidos das lojas.  

Na impossibilidade de prever cada um dos percursos da operação de execução optou-se 

por agrupar localizações do armazém em clusters. Estes clusters de áreas/localizações foram 

construídos a partir do número médio de execuções por palete rececionada. Assim, salvo 

restrições estruturais do armazém, as áreas existentes no mesmo foram agrupadas em conjuntos 

constituídos por um número de localizações igual ao número médio de execuções por palete 

rececionada 

5.2.2 Execuções por Palete Rececionada 

 

Como foi mencionado, a agregação de localizações do armazém em clusters foi efetuada a 

partir do número médio de execuções por palete rececionada. Para estimar este valor recorreu-se 

a dados, obtidos a partir do sistema WPMS, referentes à produtividade dos diversos 

colaboradores do armazém que são responsáveis pela operação de execução. Nestes dados, 

organizados numa base diária, encontram-se listadas o número de paletes executadas por cada 

trabalhador e o respetivo número de execuções. O valor pretendido foi obtido através da média da 

relação do número de execuções por palete de todos os colaboradores, para uma amostra 

sensivelmente superior a um ano. O período de amostra deste parâmetro foi mais alargado dada 

a maior facilidade em obter estes dados a partir do sistema da WPMS e uma vez que o valor 

pretendido não é diretamente afetado pelo mudança das lojas a servir pelo armazém com 

abertura do centro de distribuição do Algarve. 

Na tabela 11 pode-se observar o valor médio assim como o desvio-padrão que foram 

obtidos a partir da amostra relativa a este parâmetro. O valor médio foi igual a 13, o que significa 

que, em média, um colaborador visita 13 localizações do armazém para distribuir o conteúdo de 

uma palete pelas respetivas lojas. O elevado valor do desvio-padrão deve-se ao longo período de 

tempo referente à amostra e também à diversidade de produtos manuseados e às suas 

caraterísticas. 
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Tabela 11: Valores obtidos para as execuções por palete rececionada. 

Execuções por palete rececionada 

Média 13 

Desvio-padrão 4,4 

 

5.2.3 Distâncias Relativas aos Clusters 

 

O agrupamento de localizações do armazém em clusters levou a que fosse calculada 

uma nova distância referente à operação de execução em cada cluster. A distância considerada 

para cada cluster resulta da soma de três termos: a distância do ponto de receção até à primeira 

localização do cluster, a distância percorrida no cluster e a distância da última localização do 

cluster até ao ponto de receção. Assumiu-se que cada cluster iria ser sempre percorrido na 

totalidade caso existisse pelo menos uma execução numa loja desse cluster. Resta referir que a 

distância relativa a cada cluster foi também calculada para a execução de artigos em caixa de 

cartão e em caixa de plástico. 
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6 Resultados 

 

Este capítulo aborda a aplicação dos modelos apresentados no capítulo 4 ao caso do 

armazém de frutas e vegetais da JM. Para tal, recorreu-se aos dados referidos no capítulo 

anterior. Os modelos foram implementados com a linguagem GAMS – General Algebraic 

Modeling System, versão 24.1.3 e foram executados pelo algoritmo CPLEX, versão 12.5. 

Na secção 6.1 são apresentados os diferentes cenários analisados, os resultados obtidos 

para cada cenário e a sua comparação e os resultados computacionais. Para além da distância 

mensal percorrida, os diferentes cenários são também comparados com base na taxa de 

ocupação do armazém, definida como o rácio entre o número de localizações ocupadas e o 

número de localizações disponíveis no armazém. Na secção 6.2 é efetuada uma análise de 

sensibilidade, de forma a avaliar os impactos resultantes da variação dos parâmetros dos 

modelos que possuem maior grau de incerteza. 

6.1 Cenários 

 

Os cenários analisados podem ser divididos em três grupos: os cenários atuais (A), os 

cenários a 3 anos (B) e o cenário de avaliação do pico diário de atividade do armazém ao longo 

da semana (C), como se pode observar na figura 11. Optou-se por estudar cenários futuros a 3 

anos uma vez que a JM pretende que os artigos de frutas e vegetais continuem a ser expedidos 

pelo armazém atual durante um período mínimo de 3 anos.  

No grupo de cenários atuais foram analisados três cenários. O primeiro cenário 

corresponde ao cenário atualmente implementado pela JM (cenário A1). Neste cenário é avaliada 

a distância percorrida no armazém com a disposição atual de lojas no mesmo. O cenário A2 

corresponde ao cenário otimizado. Importa salientar que este cenário não é denominado cenário 

ótimo, em virtude do desvio relativo da solução obtida em relação ao melhor limite inferior 

encontrado com aplicação do modelo com clusters de áreas. Este assunto será abordado em 

maior detalhe na secção dos resultados computacionais (secção 6.1.8). Por último, o cenário A3 

corresponde a um cenário em que não se tem em consideração as diferentes prioridades de 

expedição das lojas. Neste cenário pretendeu-se analisar os possíveis ganhos em termos de 

distância percorrida no armazém que podem resultar de não restringir as possibilidades de 

alocação de algumas lojas a espaços preferenciais do armazém. 

No grupo de cenários B foram analisados dois cenários. Como foi referido anteriormente, 

estes cenários referem-se a cenários futuros (a 3 anos). Nestes cenários são analisados um 

crescimento de volume de caixas executadas e, consequentemente, de paletes expedidas 

(cenário B1) e esse mesmo crescimento de volume associado a uma expansão do parque de 

lojas (cenário B2). O crescimento de volume de caixas expedidas é analisado em ambos os 
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cenários uma vez que este crescimento se tem verificado nos últimos anos e considera-se 

independente da expansão do parque de lojas. 

No cenário C pretendeu-se estudar a influência da variabilidade da atividade diária do 

armazém ao longo da semana. Deste modo, avaliou-se a situação mais crítica, que corresponde 

ao pico de atividade do armazém durante a semana. 

Por último, importa referir que o modelo base apenas será aplicado ao cenário atual (A1) e 

ao cenário otimizado (A2), em virtude de se tratar de um modelo mais simplista que não incorpora 

o número de execuções por palete rececionada. Por sua vez, o modelo com clusters de áreas 

será aplicado a todos os cenários anteriormente descritos. 

 

 
Figura 11: Cenários analisados. 

6.1.1 Cenário A1 

 

No cenário A1 pretende-se avaliar o layout atualmente implementado no armazém de frutas 

e vegetais da JM. Neste cenário as localizações das lojas no armazém foram fixadas de acordo 

com a sua disposição atual no mesmo. De modo a analisar este cenário, as restrições relativas às 

diferentes prioridades de expedição das lojas não foram consideradas, uma vez que o layout atual 
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reflete as opções atuais da JM e as referidas restrições não são compatíveis com a disposição 

atual das lojas no armazém. 

6.1.1.1 Resultados – Modelo Base 

 

O cenário A1 teve como resultado uma distância total percorrida no armazém de 27953 

quilómetros por mês para o modelo base, como se pode observar na figura 12. A distância 

percorrida durante a operação de execução é responsável por uma considerável fração da 

distância total (cerca de 93%). Os restantes 7% correspondem à distância percorrida no armazém 

na operação de expedição. 

O elevado contributo da operação de execução é explicado pela maior frequência de 

trajetos que estão associados a esta operação. Enquanto que a frequência dos trajetos de 

expedição de uma loja corresponde ao número de paletes a expedir para essa loja (pois no 

armazém são utilizados veículos com capacidade de transporte de uma palete), a frequência dos 

percursos de execução equivale ao número de diferentes artigos pedidos pela loja. Para além do 

que foi referido, o elevado contributo da operação de execução para a distância total também é 

explicado pelo fato de não se ter em consideração o número de execuções por palete neste 

modelo. Isto leva a que a distância percorrida durante a operação de execução seja 

sobrestimada, já que se considera que se percorre sempre a distância entre o ponto de receção e 

a loja em que se irá efetuar uma execução. 

	  

 
Figura 12: Resultados do cenário A1 - modelo base. 

A taxa de ocupação do armazém, definida como o rácio entre o número de localizações 

ocupadas e o número de localizações disponíveis no armazém, foi igual a 83,7% neste cenário. 
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6.1.1.2 Resultados – Modelo com Clusters de Áreas 

 

Ao avaliar o cenário A1 com o modelo com clusters de áreas obteve-se uma distância total 

percorrida de 9428 quilómetros por mês (ver figura 13). A comparação dos resultados obtidos com 

os resultados do modelo base, para o mesmo cenário, permite concluir que se verificou uma 

redução da distância percorrida por mês. Esta redução deve-se unicamente a um decréscimo da 

distância percorrida durante a operação de execução, uma vez que a distância percorrida na 

operação de expedição se manteve constante (1925 quilómetros por mês). Por sua vez, a 

redução da distância percorrida durante a operação de execução deve-se à incorporação do 

número de execuções por palete no modelo com clusters de áreas.  

Neste caso, a distância percorrida durante a execução equivale a cerca 79,6% da distância 

total percorrida no armazém. Resta referir que, tal como seria de esperar, a taxa de ocupação do 

armazém se manteve constante (83,7%). 

 

 
Figura 13: Resultados do cenário A1 – modelo com clusters de áreas. 

6.1.2 Cenário A2 

 

O cenário A2 corresponde a um cenário otimizado. A utilização dos modelos matemáticos 
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elevado contributo da operação de execução é explicado pelas mesmas razões que foram 

referidas no cenário anterior. A taxa de ocupação do armazém manteve-se igual a 83,7%.	  
 

 
Figura 14: Resultados do cenário A2 – modelo base. 

A comparação do cenário atual (A1) com o cenário otimizado (A2), para o modelo base, 

possibilita concluir que a disposição ótima de lojas permite reduzir a distância percorrida por mês 

em cerca de 2586 quilómetros, o que corresponde a uma redução de aproximadamente 9,3% (ver 

figura 15). 

 

 
Figura 15: Comparação dos resultados dos cenários A1 e A2 – modelo base. 
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Tabela 12: Poupanças do cenário otimizado face ao cenário atual - modelo base. 

Poupanças 

Redução de distância (km/mês) 2586 

Redução de distância (km/dia) 99 

Redução de horas de operação (h/dia) 24,9 

Redução potencial de colaboradores 3 

 

Como foi referido anteriormente, a disposição ótima de lojas possibilita uma redução da 

distância percorrida por mês em cerca de 2586 quilómetros. Tendo em consideração que o 

armazém opera durante 26 dias por mês, obtêm-se uma redução de aproximadamente 99 

quilómetros por dia. Por sua vez, ao considerar que os veículos utilizados pelos colaboradores na 

sua deslocação no armazém circulam a uma velocidade máxima 4 quilómetros por hora, obtém-se 

uma redução de cerca de 25 horas de operação por dia. Esta redução horária permite concluir 

que se pode manter o mesmo nível de atividade do armazém com menos 3 colaboradores 

(assumindo que cada colaborador trabalha em média 7,5 horas por dia). Contudo, pode-se 

também concluir que será igualmente possível atingir um ganho de eficiência mantendo o mesmo 

número de colaboradores com um aumento do nível de atividade do armazém.  

6.1.2.2 Resultados – Modelo com Clusters de Áreas 

 

A aplicação do modelo com clusters de áreas neste cenário conduziu a uma distância total 

percorrida no armazém de 7266 quilómetros por mês (ver figura 16). Neste caso, a operação de 

execução corresponde a aproximadamente 77,9% da distância total percorrida no armazém. Tal 

como no cenário A1, e pelas razões já referidas anteriormente, a aplicação do modelo com 

clusters de áreas implicou uma redução considerável da distância percorrida no armazém em 

relação aos resultados obtidos com o modelo base para o mesmo cenário. A taxa de ocupação do 

armazém manteve-se igual a 83,7%. 

 
Figura 16: Resultados do cenário A2 – modelo com clusters de áreas. 
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 Ao comparar o cenário atual (A1) com o cenário otimizado (A2), para o modelo com 

clusters de áreas, verifica-se uma redução da distância percorrida por mês em cerca de 22,9% 

(ver figura 17). É de salientar que este decréscimo é mais elevado, em termos percentuais, do 

que a redução que se verificou com a aplicação do modelo base (9,3%). A inclusão do número de 

execuções por palete neste modelo possibilita uma maior redução percentual da distância 

percorrida uma vez que a localização relativa de uma loja, em relações às restantes, passa a ser 

um fator relevante. No modelo base a localização de uma loja era avaliada em relação à distância 

ao ponto de receção e aos pontos de expedição. No entanto, a localização relativa de uma loja 

também deve ser tida em consideração, uma vez que se deseja que uma loja esteja próxima de 

outras lojas que possuam um número semelhante de execuções por loja, de modo a que seja 

mais provável que ambas as lojas sejam visitadas no mesmo percurso de execução.  

 

 
Figura 17: Comparação dos resultados dos cenários A1 e A2 – modelo com clusters de áreas. 

Na tabela 13 podem-se observar as poupanças potenciais do cenário A2 em relação ao 

cenário A1. 
 

Tabela 13: Poupanças do cenário otimizado face ao cenário atual - modelo com clusters de áreas. 

Poupanças 

Redução de distância (km/mês) 2162 

Redução de distância (km/dia) 83 

Redução de horas de operação (h/dia) 20,8 

Redução potencial de colaboradores 2 

 

A redução da distância percorrida por mês, com a disposição de lojas no armazém proposta 

neste cenário, é igual a 2162 quilómetros, como se pode observar na tabela 13. A partir de um 

raciocínio análogo ao raciocínio apresentado para o modelo base, pode-se concluir que a redução 
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horária obtida (20,8 horas por dia) possibilita que o nível de atividade do armazém possa ser 

mantido com menos 2 colaboradores. Tal como foi anteriormente referido, o ganho de eficiência 

pode também passar por manter o mesmo número de colaboradores para um maior nível de 

atividade do armazém. 

6.1.3 Cenário A3 

 

O cenário A3 é um cenário em que não se tem em consideração as diferentes prioridades 

de expedição das lojas. Para implementar este cenário no modelo com clusters de áreas deixou-

se de contemplar os dois subconjuntos de lojas (prioritárias e não prioritárias) e passou-se a 

considerar as lojas como um todo. Do mesmo modo, deixou-se de restringir as possibilidades de 

alocação das lojas com maior prioridade de expedição a espaços preferenciais no armazém. 

O objetivo da análise deste cenário foi quantificar a potencial redução da distância 

percorrida no armazém que resulta de se deixar de restringir as localizações às quais as lojas 

prioritárias (em termos de expedição) podem ser alocadas. 

6.1.3.1 Resultados – Modelo com Clusters de Áreas 

 

O cenário A3 teve como resultado uma distância total percorrida no armazém de 6271 

quilómetros por mês, como se pode observar na figura 18. A distância percorrida durante a 

operação de execução foi igual a 4703 quilómetros por mês (cerca de 75% da distância total), 

enquanto que a distância percorrida durante a operação de expedição assumiu um valor de 1568 

quilómetros por mês.  

 

 
Figura 18: Resultados do cenário A3. 

Neste cenário, a taxa de ocupação do armazém foi igual a 81,2%, verificando-se uma 
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alocação das lojas com maior prioridade de expedição. Nos cenários A1 e A2 estas lojas tinham 

que estar localizadas em espaços junto aos cais de expedição. As referidas localizações têm uma 

menor capacidade de espaço do que as restantes localizações do armazém, o que conduzia a 

que algumas lojas consideradas prioritárias necessitassem de ser alocadas a duas ou até a três 

localizações. Por sua vez, no cenário A3 estas restrições não são consideradas, o que leva a que 

as lojas prioritárias possam ser alocadas a qualquer espaço do armazém e que, 

consequentemente, se verifique uma redefinição da disposição das lojas e uma redução da taxa 

de ocupação do armazém. 

A comparação do cenário otimizado (A2) com o cenário sem prioridade de expedição (A3) 

permite concluir que a incorporação da prioridade de expedição no modelo restringe os ganhos 

operacionais a nível do armazém. A distância obtida no cenário A3 é cerca de 13,7% menor do 

que a distância obtida para o cenário otimizado (ver figura 19). Contudo, é necessário referir que 

esta solução apenas poderá ser implementada se a disposição de lojas no armazém obtida neste 

cenário não comprometer a operação de expedição e a chegada da mercadoria às lojas nas 

janelas temporais desejadas. 

 

 
Figura 19: Comparação dos resultados dos cenários A2 e A3. 

Por último, resta referir que a redução de distância percorrida no armazém em 13,7%, em 

relação ao cenário otimizado, permite que se verifique uma redução de 9,6 horas de operação por 

dia, seguindo o mesmo raciocínio que já foi anteriormente apresentado. Por sua vez, a redução 

de horas diárias de operação requeridas possibilita que o nível de atividade do armazém possa 

ser mantido com menos 1 colaborador, como se pode observar na tabela 14. 
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Tabela 14: Poupanças do cenário A3 face ao cenário A2. 

Poupanças 
Redução de distância (km/mês) 995 
Redução de distância (km/dia) 38 

Redução de horas de operação (h/dia) 9,6 
Redução potencial de colaboradores 1 

 

6.1.4 Cenário B1 

 

O cenário B1 corresponde a um cenário futuro a 3 anos, onde é analisado um crescimento 

do volume de caixas executadas. Tendo como base dados históricos, foi acordado com a JM que 

a taxa de crescimento anual a estudar neste cenário seria igual a 6%. Esta taxa de crescimento 

foi considerada igual para todas as lojas e resulta essencialmente de três fatores. O primeiro fator 

que contribui para este crescimento é o aumento tendencial da quota de mercado do Pingo Doce. 

O segundo fator relaciona-se com a redução do preço médio dos produtos que se vendem nas 

lojas. Esta redução dos preços tem como objetivo estimular o consumo e resulta também da 

concorrência com os competidores do mercado. O último fator resulta do repackaging dos 

produtos por parte dos fornecedores da JM. Com os consumidores a fazerem visitas cada vez 

mais frequentes aos supermercados e a comprarem menos em cada visita, os fornecedores 

optam por reduzir a quantidade do produto e, consequentemente, da embalagem de modo a 

estimular o consumo. Todos estes fatores contribuem para um aumento do número de caixas a 

executar e do número de paletes a expedir no armazém. 

Para analisar este cenário foi necessário efetuar o tratamento adicional de alguns dados, 

além do tratamento de dados retratado no capítulo 5. Numa primeira fase, considerou-se que o 

crescimento verificado no número de caixas executadas era equivalente ao crescimento no 

número de paletes expedidas, pressupondo-se que o número médio de caixas por palete 

expedida se mantém constante. A exceção a este pressuposto é pouco frequente no armazém 

em estudo e verifica-se quando existem paletes com poucas caixas, em que um pequeno 

aumento do número de caixas não implica que seja necessário uma palete adicional. Deste modo, 

aplicou-se a taxa de crescimento considerada ao número de paletes expedidas mensalmente e 

estimou-se este parâmetro para um período futuro a 3 anos, como é exemplificado na tabela 15 

para algumas lojas.  
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Tabela 15: Cálculo do volume de paletes expedidas a 3 anos. 

Loja 

Paletes 
expedidas 
por mês 
(ano 0) 

Paletes 
expedidas 
por mês 
(ano 1) 

Paletes 
expedidas 
por mês 
(ano 2) 

Paletes 
expedidas 
por mês 
(ano 3) 

301 – PD-Pombal - Shopping 109 116 123 130 
306 – PD-Castelo Branco – Av. 1º Maio 134 142 151 160 

312 - PD-Coimbra - Celas 176 187 198 210 
318 - PD-Sertã 147 156 165 175 

319 - PD-Leiria - Heróis de Angola 100 106 112 119 
323 - PD-Coimbra - Combatentes 131 139 147 156 

326 - PD-Figueira da Foz - Buarcos 154 163 173 183 
352 - PD-Coimbra - Rua da Sofia 214 227 241 255 

354 - PD-Leiria - Marquês de Pombal 139 147 156 165 
358 - PD-Soure 115 122 129 137 

360 - PD-Batalha 140 148 157 166 
370 - PD-Laranjeiro 198 210 223 236 

 

Em seguida, foi necessário estimar o número de execuções por loja para um período futuro 

a 3 anos. Numa primeira fase, calculou-se o número de execuções por paletes expedidas para 

cada loja para o ano 0, conforme é exemplificado na tabela 16. 

 
Tabela 16: Cálculo da relação entre o número de execuções e o número de paletes expedidas para o 

ano 0. 

Loja 
Número de 
execuções 

mensais 

Paletes 
expedidas 
por mês 

Nº de execuções/paletes 
expedidas 

301 – PD-Pombal - Shopping 1222 109 11 
306 – PD-Castelo Branco – Av. 1º Maio 1820 134 14 

312 - PD-Coimbra - Celas 2288 176 13 
318 - PD-Sertã 1898 147 13 

319 - PD-Leiria - Heróis de Angola 1508 100 15 
323 - PD-Coimbra - Combatentes 1742 131 13 

326 - PD-Figueira da Foz - Buarcos 1612 154 10 
352 - PD-Coimbra - Rua da Sofia 2002 214 9 

354 - PD-Leiria - Marquês de Pombal 1846 139 13 
358 - PD-Soure 1274 115 11 

360 - PD-Batalha 1456 140 10 
370 - PD-Laranjeiro 1950 198 10 
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Pressupondo que a relação entre o número de execuções e o número de paletes expedidas 

se mantinha constante para cada uma das lojas, estimou-se o parâmetro referente ao número de 

execuções por loja para um período futuro a 3 anos.  

Resta salientar que o parâmetro referente à necessidade diária de espaço por loja também 

se modificou, em virtude do crescimento do número de paletes expedidas mensalmente. Deste 

modo, é expectável verificar-se um aumento da taxa de ocupação do armazém neste cenário. 

6.1.4.1 Resultados – Modelo com Clusters de Áreas 

 

A aplicação do modelo com clusters de áreas neste cenário conduziu a uma distância total 

percorrida no armazém de 8057	  quilómetros por mês, como se pode observar na figura 20. Cerca 

de 75% da distância total é percorrida durante a operação de execução, sendo a restante 

percentagem percorrida na operação de expedição.  	  
Neste cenário verificou-se uma alteração generalizada das localizações das lojas em 

relação à disposição obtida no cenário otimizado (A2). A alteração da disposição das lojas é 

justificada pela necessidade adicional de uma localização do armazém por parte de 8 lojas. Por 

sua vez, esta necessidade de espaço adicional é resultante do crescimento do número de paletes 

expedidas pelo armazém. Como já foi referido anteriormente, os modelos garantem que caso uma 

loja necessite de mais do que um espaço do armazém serão atribuídas a essa loja localizações 

contíguas. Este fato contribuiu para que a disposição das lojas no armazém se modificasse, uma 

vez que as localizações a atribuir a estas 8 lojas já se encontravam ocupadas no cenário A2.  

	  

 
Figura 20: Resultados do cenário B1. 

Neste cenário obteve-se uma taxa de ocupação do armazém de 86,9%, o que representa 

um crescimento em relação ao valor obtido no cenário atual e no cenário otimizado (83,7%).  

A comparação do cenário otimizado (A2) com este cenário permite concluir que se verificou 

um aumento de cerca de 10,9% da distância percorrida mensalmente no armazém, conforme se 
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pode observar na figura 21. Este aumento é justificado pelo crescimento do número de execuções 

e do número de paletes a expedir no armazém. 

 

 
Figura 21: Comparação dos resultados dos cenários A2 e B1. 

Apesar do aumento da distância percorrida no armazém em relação ao cenário otimizado 

(A2), a solução obtida neste cenário representa ainda uma poupança em relação ao cenário atual 

(A1). A distância total mensal percorrida neste cenário é cerca de 14,6% menor do que a distância 

percorrida no cenário atual, conforme se pode observar na figura 22. 

 
Figura 22: Comparação dos resultados dos cenários A1 e B1. 

6.1.5 Cenário B2 

 

Tal como no cenário anterior, o cenário B2 corresponde a um cenário futuro. Neste caso, 

para além de se considerar um crescimento do volume de caixas a executar no armazém, estuda-

se também um possível aumento do número de lojas a servir pelo mesmo. Este cenário está 

associado a uma maior incerteza, que está relacionada com o número de lojas que irão abrir num 

período de 3 anos e com as suas respetivas localizações em Portugal. Com análise deste cenário 
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pretende-se essencialmente entender se o armazém atualmente utilizado, para os artigos de 

frutas e vegetais, terá capacidade suficiente daqui a 3 anos, pressupondo um aumento de caixas 

a executar no armazém e do número de lojas a servir. Para além disso, pretende-se quantificar o 

aumento da distância percorrida em relação ao cenário A2. 

A JM tem plano de expansão de 5 lojas por ano, sendo que 2 destas 5 lojas serão lojas a 

servir pelo centro de distribuição da Azambuja e consequentemente pelo armazém em estudo. 

Deste modo, para um período futuro a 3 anos, analisou-se um aumento de 6 lojas. Foi acordado 

com a JM que deste grupo de lojas, 3 seriam consideradas mais prioritárias em termos de 

expedição. A maior prioridade de expedição decorre, neste caso, de um maior período de 

deslocação do armazém até ao estabelecimento final. Tendo em conta as potenciais localizações 

para abrir uma loja e a densidade populacional dessas localizações, foi acordado com a JM a 

dimensão das lojas a estudar, como se pode observar na tabela 17. Como foi referido no capítulo 

2, as lojas Pingo Doce variam em termos de dimensão, sendo agrupadas em diferentes clusters 

(hiper, 2000, 1500, 1000 e 600). As lojas hiper caraterizam-se por ter uma área de venda superior 

a 2 mil metros quadrados, enquanto que o cluster 2000 é composto por lojas com área de venda 

entre 1500 e 2000 metros quadrados, e assim consecutivamente. 

 
Tabela 17: Tipologia de lojas a estudar no cenário B2. 

Prioridade de expedição Cluster de dimensão 

3 Lojas prioritárias Hiper, 2000, 1000 

3 Lojas não prioritárias 2000, 1000 e 600 

 

De modo a estudar o aumento do número de lojas foi necessário estimar parâmetros 

relativos ao número de paletes expedidas e ao número de execuções a considerar para as novas 

lojas. Sabendo-se os clusters de dimensão das novas lojas, os parâmetros foram estimados 

através da média (dos mesmos parâmetros) para as lojas já existentes da mesma dimensão. 

6.1.5.1 Resultados - Modelo com Clusters de Áreas 

 

No cenário B2 obteve-se uma distância total percorrida no armazém de 8984	  quilómetros 

por mês (ver figura 23). Tal como nos resultados dos restantes cenários, a operação de execução 

tem uma contribuição considerável para distância total percorrida no armazém (cerca 76%). 	  
Neste cenário o indicador da taxa de ocupação do armazém foi igual a 90,6%. Apesar do 

crescimento deste indicador em relação ao cenário otimizado (no cenário A2 era igual a 83,7%), é 

possível concluir que o armazém atualmente utilizado possui capacidade para o nível de atividade 

médio estimado daqui a 3 anos, com um aumento do número de lojas do Pingo Doce. Contudo, é 

expectável que seja necessário, a médio prazo, aumentar a capacidade do armazém atualmente 
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utilizado ou mesmo mudar para outro armazém do centro de distribuição da Azambuja. De notar 

que vários autores, como por exemplo (Frazelle, 2002), indicam que a capacidade de um 

armazém deve ser sobredimensionada para que o nível de atividade do mesmo não ultrapasse 

85%, alegando que para valores de atividade superior a operação se torna demasiado 

congestionada e consequentemente baixa a produtividade.	  

 
Figura 23: Resultados do cenário B2. 

Ao comparar o cenário otimizado (A2) com este cenário verifica-se um aumento da 

distância percorrida por mês em cerca de 23,7%, como se pode observar na figura 24. Este 

aumento resulta do impacto combinado do aumento do número de caixas a executar e da 

expansão do parque de lojas a servir pelo armazém de frutas e vegetais. 

 
Figura 24: Comparação dos resultados do cenários A2 e B. 

6.1.6 Cenário C 

 

No cenário C pretende-se estudar o impacto da variabilidade da atividade diária do 
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corresponde ao pico de atividade diária. Para tal, foram utilizados dados históricos, do corrente 

ano, relativos ao número de paletes expedidas por dia da semana. A partir dos referidos dados 

calculou-se a média de paletes expedidas em cada dia da semana e concluiu-se que o pico de 

atividade se verifica às segundas-feiras (ver figura 25). Concluiu-se também que a relação entre o 

número médio de paletes expedidas num dia de pico e número médio de paletes expedidas num 

dia de atividade média era igual a 19%. A partir da análise da figura 25 pode-se também afirmar 

que a operação do armazém é bastante variável. Esta variabilidade do nível do atividade do 

armazém resulta essencialmente da prática de promoções por parte das lojas Pingo Doce e dos 

hábitos de consumo dos consumidores finais.  

 

 
Figura 25: Variabilidade da atividade diária do armazém ao longo da semana. 

 

A análise deste cenário passaria por avaliar a influência do pico de atividade do armazém 

atualmente, porém verificou-se que esta análise seria igual ao cenário futuro de crescimento do 

número de caixas a executar (B1), uma vez que um crescimento de 6% ao ano durante 3 anos 

corresponde exatamente a 19%. Uma vez que os resultados do cenário B1 já foram anteriormente 

discutidos e analisados, optou-se por analisar um cenário mais extremista, em que se pretende 

avaliar o impacto do pico de atividade do armazém no futuro, nomeadamente daqui a 3 anos. 

Assim, neste cenário avaliar-se-á a influência conjunta de um crescimento futuro e do pico de 

atividade diário do armazém na distância percorrida e na taxa de ocupação do mesmo, 

pressupondo-se que a relação entre o pico de atividade e a média se mantém. O tratamento de 

dados efetuado para analisar este cenário foi análogo ao tratamento de dados já apresentado nos 

cenários de crescimento futuro. Resta referir que neste cenário os resultados serão apresentados 

em número de quilómetros percorridos no armazém por dia, dado se tratar de um pico semanal 

com extensão diária. 
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6.1.6.1 Resultados – Modelo com Clusters de Áreas 

 

A distância total percorrida no armazém neste cenário foi igual a 397 quilómetros por dia, 

como se pode observar na figura 26. Desta distância total, 302 quilómetros correspondem à 

distância percorrida no armazém durante a operação da execução, enquanto que os restantes 95 

quilómetros são referentes à operação de expedição. 

A taxa de ocupação do armazém neste cenário foi igual a 92,2%. Este valor representa um 

aumento considerável em relação ao valor obtido no cenário otimizado (83,7%) e em relação ao 

valor obtido no cenário com crescimento do volume de caixas executadas (86,9%). O aumento da 

taxa de ocupação do armazém, que deriva de um aumento das necessidades de espaço das 

lojas, conduziu a uma alteração generalizada da disposição das lojas no armazém, pelas razões 

já enumeradas no cenário B1. A partir da análise deste indicador é também possível concluir que 

o armazém atualmente utilizado possui capacidade suficiente para a operação de um dia de pico 

de atividade num período futuro a 3 anos. Mantêm-se, no entanto, as sugestões de 

redimensionamento ou de mudança para um novo armazém. 

 

 
Figura 26: Resultados do cenário C. 

Neste cenário a distância percorrida diariamente no armazém é cerca de 42,2% maior do 

que a distância diária obtida no cenário otimizado (A2), conforme se pode observar na figura 27. 

O elevado aumento verificado resulta essencialmente da influência de dois fatores. Por um lado, 

neste cenário verificou-se um aumento da taxa de ocupação do armazém em 8,5 pontos 

percentuais em relação ao cenário A2. Por sua vez, este aumento tem como consequência que 

um cluster adicional de localizações do armazém seja ocupado, o que conduz a um aumento da 

distância percorrida. Por outro lado, com um crescimento do número de caixas a executar e com a 

influência do pico de atividade, existem 27 lojas que necessitam de mais do que uma localização 

do armazém (algumas destas lojas necessitam de 3 localizações). Como já se referiu 

anteriormente, o modelo prevê que, caso uma loja necessite de mais do que um espaço do 

armazém serão atribuídas a essa loja localizações contíguas. Este fato, e dado tratar-se de um 
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total de 27 lojas, restringe as possibilidades de alocação das lojas e conduz também a um 

aumento da distância percorrida no armazém. 

 

 
Figura 27: Comparação dos resultados dos cenários A2 e C. 

6.1.7 Comparação dos Cenários 

 

Na tabela 18 encontram-se sintetizados os resultados obtidos, com o modelo com clusters 

de áreas, para cada um dos cenários analisados ao longo deste capítulo. Na parte inferior desta 

tabela os resultados são expressos em quilómetros percorridos por dia, uma vez que os referidos 

cenários pretendem avaliar o impacto da variabilidade da atividade diária do armazém. 

 
Tabela 18: Resultados dos cenários analisados. 

Cenário Descrição do Cenário Distância total 
(km/mês) 

Taxa de ocupação 
do armazém 

A1 Cenário Atual 9428 83,7% 
A2 Cenário Otimizado 7266 83,7% 
A3 Cenário sem prioridade de expedição 6271 81,2% 
B1 Cenário com crescimento de volume de caixas executadas 8057 86,9% 

B2 Cenário com crescimento de volume de caixas executadas 
e expansão do parque de lojas 8984 90,6% 

Cenário Descrição do Cenário Distância total 
(km/dia) 

Taxa de ocupação 
do armazém 

A2 Cenário Otimizado 279 83,7% 
C Cenário de avaliação do pico de atividade diário da semana 310 86,9% 

C Cenário de avaliação do pico de atividade diário da semana 
com crescimento de volumes 397 92,2% 

 

A partir tabela 18 pode-se concluir que o cenário que apresenta uma menor distância 

percorrida no armazém é o cenário A3. Neste cenário não se tem em consideração as diferentes 

prioridades de expedição das lojas, isto é, não se restringem as possibilidades de alocação das 

lojas mais prioritárias (em termos de expedição) a espaços localizados junto aos cais de 

expedição. Atualmente, e face ao volume de tráfego na operação de expedição, não é possível 
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que as localizações do armazém situadas junto aos cais de expedição estejam ocupadas durante 

esta operação. Assim, torna-se necessário que estas localizações estejam alocadas a lojas que 

têm uma maior prioridade de expedição. Contudo, este cenário poderá ser avaliado no futuro caso 

se verifique uma maior automatização da operação do armazém que permita diminuir o seu 

congestionamento na operação de expedição. 

O cenário A2 corresponde ao melhor cenário, tendo em consideração as prioridades de 

expedição das lojas (ver tabela 18). Neste cenário obteve-se uma redução da distância percorrida 

mensalmente no armazém em 22,9% face à distância percorrida com o layout atualmente 

implementado. 

No cenário B1 estudou-se um cenário futuro (a 3 anos), em que se pressupôs um 

crescimento anual do número de caixas executadas no armazém em 6%. Apesar do aumento da 

distância percorrida no armazém em relação ao cenário otimizado (A2), a solução obtida neste 

cenário representa ainda uma poupança em relação ao cenário atual (A1) em cerca de 14,6% (ver 

tabela 18). 

O cenário B2 corresponde a um cenário futuro (a 3 anos) mais otimista em termos de 

negócio. Neste cenário, analisou-se o impacto conjunto de um crescimento do número de caixas 

executadas e de uma expansão do número de lojas servidas pelo armazém. Contudo, este 

cenário está associado a uma maior incerteza, que está relacionada com o número de lojas a 

abrir no futuro e à sua respetiva localização em Portugal. Deste modo, pode-se concluir que este 

cenário se encontra dependente da política estratégica da JM, pelo que a sua análise teve como 

principal objetivo quantificar o aumento da distância percorrida no armazém face ao cenário 

otimizado (A2) e concluir se o armazém atualmente utilizado possuía capacidade suficiente num 

período futuro a 3 anos. A distância percorrida no cenário B2 aumentou em cerca de 23,6% em 

relação ao cenário otimizado e taxa de ocupação do armazém fixou-se nos 90,6%, como se pode 

observar na tabela 18. 

No cenário C pretendeu-se estudar o impacto da variabilidade diária do nível de atividade 

do armazém ao longo da semana. Através de dados históricos, concluiu-se que a relação entre o 

número médio de paletes expedidas num dia de pico e número médio de paletes expedidas num 

dia de atividade média era igual a 19%. Com análise deste cenário tinha-se com objetivo avaliar a 

influência do pico de atividade do armazém atualmente, porém verificou-se que esta análise seria 

igual ao cenário futuro com crescimento do número de caixas a executar (B1), uma vez que um 

crescimento de 6% ao ano durante 3 anos corresponde exatamente a 19%. Deste modo, optou-se 

por quantificar a influência do pico diário de atividade para um período a 3 anos. Concluiu-se que 

a distância percorrida por dia sofreu um aumento de 42,2% face ao cenário otimizado (A2) e que 

o armazém possui capacidade para um dia de pico de atividade do armazém a 3 anos, conforme 

se pode observar na tabela 18. Importa salientar que o layout obtido neste cenário não deverá ser 

um layout a considerar implementar, dada a perda de eficiência que esta opção implicaria. Na 
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análise deste cenário foi possível observar que o armazém apresenta uma grande variabilidade 

no nível de atividade, havendo dias em que o número de paletes expedidas reduz-se em 19% e 

14% face à média. Neste sentido, e dado se tratar de um dia de pico ao longo de uma semana de 

operação, pode-se concluir que o layout não deve ser projetado para um pico de atividade dado a 

perda de eficiência que esta opção implicaria nos restantes dias. Contudo, há que ter estratégias 

definidas no armazém para lidar com o nível de atividade de um dia de pico. Estas estratégias, 

que atualmente também são utilizadas, passam por possuir espaços desocupados no armazém 

onde podem ser colocadas algumas paletes das lojas que necessitam de uma maior capacidade 

de espaço do que aquela que lhe está alocada. 

Em seguida ir-se-ão comparar em maior detalhe os layouts dos cenários A2 e B1. De modo 

a que esta comparação seja equitativa a disposição de lojas no armazém obtida no cenário B1 foi 

testada com dados atuais. Na figura 28 pode-se observar a comparação da distância percorrida 

por mês com os layouts obtidos nestes dois cenários com a distância percorrida no cenário atual 

(A1). A partir da análise desta figura pode-se afirmar que layout obtido no cenário A2 permite 

atingir um maior ganho em termos de eficiência imediata (redução da distância percorrida em 

cerca de 22,9%). Contudo, este layout não está projetado para um período futuro, na medida em 

que não se considera um previsível aumento do número de caixas a executar no armazém. Por 

outro lado, atualmente o layout obtido no cenário B1 não permite alcançar um ganho tão 

significativo em termos de eficiência (redução da distância percorrida em 16,5%) mas encontra-se 

projetado para um crescimento futuro. Deste modo, caberá ao decisor escolher o layout que achar 

mais conveniente 

Importa salientar que a implementação do layout obtido no cenário A2 pode implicar custos 

futuros, decorrentes de possíveis mudanças na localização das lojas no armazém de forma a 

adaptar o layout a um previsível crescimento do nível de atividade do armazém. Estas alterações, 

para além de poderem implicar uma paragem temporária da operação no armazém, envolvem 

mudanças no sistema de gestão de armazém utilizado pela JM e uma nova adaptação dos 

colaboradores do armazém a um diferente ambiente de trabalho. 

 
Figura 28: Comparação da distância percorrida com os layouts dos cenários A1, A2 e B1. 
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Na figura 29 pode-se observar o peso relativo das operações de execução e de expedição 

na distância percorrida com os layouts dos cenários A2 e B1. A partir desta figura, pode-se afirmar 

que a operação de execução é responsável por uma percentagem considerável da distância 

percorrida no armazém nestes dois casos. Pode-se ainda concluir que não há uma diferença 

significativa no peso relativo da operação de execução. 

 
Figura 29: Peso relativo da operação de execução e de expedição na distância total percorrida 

atualmente com os layouts dos cenários A2 e B1. 

Na tabela 19 encontram-se representadas as poupanças potenciais dos layouts obtidos nos 

cenários A2 e B1 face ao cenário atual (A1). Como se havia referido anteriormente, a redução em 

termos de distância percorrida por mês no armazém é maior com o layout do cenário A2. 

Considerando que o armazém opera 26 dias por mês e que os veículos utilizados para circulação 

dos colaboradores da JM atingem uma velocidade máxima de 4 quilómetros por hora, obteve-se, 

para cada um dos casos, uma redução do número diário de horas de operação. Por sua vez, esta 

redução horária, permite concluir que o nível de atividade do armazém pode ser mantido com 

menos 2 colaboradores com a implementação de qualquer um dos layouts. Nesta análise 

assumiu-se que cada colaborador trabalha em média 7,5 horas por dia.  
Tabela 19: Poupanças dos layouts dos cenários A2 e B1 face ao cenário atual. 

Poupanças Layout A2 vs A1 Layout B1 vs A1 
Redução de distância (km/mês) 2162 1554 
Redução de distância (km/dia) 83 60 

Redução de horas de operação (h/dia) 20,8 14,9 
Redução de colaboradores 2 2 

 

No anexo 1 encontram-se representados os layouts referentes aos cenários A2 e B1. É 

necessário salientar que no canto inferior direito das figuras A1 e A2 estão representadas as lojas 

do Recheio, que não foram analisadas no âmbito deste trabalho. Nos dois layouts apresentados 

pode-se observar uma ocupação total das localizações próximas dos cais do armazém, algo que 

não se verifica atualmente no armazém. Pode-se também observar que muitas das localizações 

situadas a meio do armazém e afastadas do corredor central transversal não estão ocupadas em 

ambos os cenários, o que tem como consequência uma redução da dimensão do corredor 

78%	  

22%	  

Layout	  Cenário	  A2	  

Dist.	  
Execução	  

Dist.	  
Expedição	  	  

79%	  

21%	  

Layout	  Cenário	  B1	  

Dist.	  
Execução	  

Dist.	  
Expedição	  	  



73  

longitudinal do centro do armazém. Estas localizações são as localizações menos apelativas do 

armazém por duas razões. Por um lado, encontram-se longe do corredor central transversal do 

armazém, que é corredor utilizado na movimentação dos colaboradores. Por outro lado, ao 

situarem-se no meio do armazém têm distâncias consideráveis aos cais de expedição situados 

em ambos os lados do armazém. Nos dois layouts pode-se também verificar que, como seria 

esperado, tipicamente as localizações mais próximas dos cais de receção (lado direito das 

figuras) são ocupadas por lojas que possuem um grande número de execuções e de paletes 

expedidas. Estas localizações são bastante apelativas pois encontram-se próximas de cais que 

podem ser utilizados na operação de receção e de expedição. As lojas com maior prioridade de 

expedição (representadas com cor laranja) encontram-se localizadas junto aos cais de expedição 

do lado esquerdo das figuras. Ao comparar os dois layouts pode-se observar uma maior 

ocupação do armazém no layout relativo ao cenário B1 em virtude de um aumento do número de 

lojas que necessitam de mais do que uma localização do armazém. Resta referir que em ambos 

os layouts apresentados se verificou uma alteração generalizadas das localizações das lojas em 

relação ao cenário atual. 

6.1.8 Resultados Computacionais e Estratégias de Resolução 

 

Os dois modelos apresentados no capítulo 4 foram implementados no software GAMS/ 

CPLEX com a versão 12.5 CPLEX e foram resolvidos recorrendo a um Intel Core Duo 2,4GHz, 

com 4 GB de memória RAM. 

Na tabela 20 são apresentados os resultados computacionais para os cenários que foram 

avaliados com o modelo base. Importa referir que o desvio relativo é obtido pelo rácio entre a 

diferença entre a solução obtida e o limite inferior determinado na resolução do problema e a 

solução obtida. 
Tabela 20: Resultados computacionais dos cenários avaliadas com o modelo base. 

Resultados Computacionais - Modelo base 

Cenário Nº total de 
variáveis 

Nº de variáveis 
binárias 

Nº total de 
restrições Iterações Tempo de 

computação 
Desvio 

Relativo (%) 
A1 47531 0 440 0 2,9 segundos 0,0% 
A2 47531 38186 2839 4243 4,1 segundos 0,0% 

 

Na tabela 21 encontram-se representados os resultados computacionais dos cenários 

avaliados com o modelo com clusters de áreas. Na execução deste modelo não foi definido 

qualquer critério de paragem temporal, tendo-se como objetivo a obtenção da solução ótima. 

Contudo, verificou-se que, na análise dos diferentes cenários, a execução do modelo parou 

quando foi atingido o limite de memória do computador. 
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Tabela 21: Resultados computacionais dos cenários avaliados com o modelo com clusters de áreas. 

Resultados Computacionais - Modelo com clusters de áreas 

Cenário Nº total de 
variáveis 

Nº de variáveis 
binárias 

Nº total de 
restrições Iterações Tempo de 

computação 
Desvio 

Relativo (%) 
A1 47553 0 47970 0 3,6 segundos 0,0% 
A2 47553 38186 50369 902888 2,5 horas 76,6% 
A3 47553 47530 49389 9217186 23,8 horas 73,7% 
B1 47553 38186 52329 5418395 24 horas 73,8% 
B2 49023 39218 54301 3492121 8,6 horas 74,9% 
C 47553 38186 54779 5363322 27 horas 74,3% 

 

Na tabela 21 pode-se observar alguma variabilidade no tempo de execução do modelo para 

os diferentes cenários, que é explicada pelos diferentes dados de entrada de cada um dos 

cenários analisados.  

Contrariamente aos resultados computacionais do modelo base, na execução do modelo 

com clusters de áreas verificaram-se desvios relativos, conforme se pode observar na tabela 21. 

Estes desvios são explicados pela formulação Min Max que foi utilizada neste modelo. O 

problema Min Max é descrito na literatura com sendo um problema de difícil resolução, sendo 

difícil obter e demonstrar que uma solução é ótima com o uso da sua formulação (Fang & Wu, 

1996; Segundo et al., 2012). De modo a tentar reduzir estes desvios foram utilizadas algumas 

estratégias. Numa primeira fase, optou-se por dividir o problema em dois subproblemas: um 

problema para as lojas consideradas mais prioritárias em termos de expedição e outro problema 

para as restantes lojas. Contudo, a divisão do modelo não trouxe melhorias nos desvios relativos 

apresentados pelo software. Em seguida, procurou-se efetuar um pré-processamento de dados 

de modo a agrupar as lojas de acordo com o número de execuções e, deste modo, facilitar a 

construção dos clusters. Para tal, recorreu-se a uma análise ABC do número de execuções por 

loja. Porém, nesta análise obteve-se uma relação quase linear, o que não permitiu o agrupamento 

das lojas de acordo com este parâmetro. 

 Realizou-se também um teste ao modelo, em que se atribuiu às variáveis que indicam o 

número de visitas a cada cluster (𝑠𝑡𝑜𝑝𝑠𝑚𝑎𝑥!") um valor médio do número de execuções por loja. 

Neste caso, obteve-se uma solução ótima ao fim de cerca de 6 segundos. Com a disposição de 

lojas no armazém obtida neste teste, executou-se o modelo e verificou-se que a distância obtida 

foi cerca de 10,5% maior do que a distância percorrida no cenário otimizado. Deste modo, pode-

se concluir que a soluções obtidas com o modelo com clusters de áreas podem ser boas 

aproximações às soluções ótimas ou mesmo serem as soluções ótimas, porém o algoritmo 

CPLEX não consegue comprová-lo dado o uso da formulação Min Max.  
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 Resta referir que todos os cenários foram executados várias vezes, com diferentes 

opções de resolução do CPLEX, de modo a obter-se a melhor solução para cada um dos cenários 

analisados. Nesta dissertação foram reportadas as melhores soluções obtidas para os diversos 

cenários. 

6.2   Análise de sensibilidade 

 

De modo a avaliar a robustez dos resultados obtidos e o impacto resultante da variação de 

certos parâmetros do modelo, na presente secção é realizada uma análise de sensibilidade. Os 

fatores a considerar na análise de sensibilidade são fatores que estão associados a uma maior 

incerteza e que a sua alteração têm um impacto significativo nos resultados.  

Para efetuar esta análise utilizou-se o cenário otimizado, do modelo com clusters de áreas, 

como base de comparação. O parâmetro analisado foi o número de execuções por palete 

rececionada. Como se referiu no capítulo 4, para este parâmetro obteve-se um valor médio de 13 

e um desvio-padrão de 4, para um período de amostra sensivelmente superior a um ano. O 

número de execuções por palete foi o parâmetro escolhido, dado o elevado valor do desvio-

padrão obtido e dado o impacto que este parâmetro tem no modelo com clusters de áreas. Como 

se mencionou previamente, este parâmetro determina a dimensão dos clusters de localizações do 

armazém e, consequentemente, as localizações que constituem cada cluster e a distância 

percorrida durante a operação de execução. Deste modo, nesta secção analisou-se o impacto nos 

resultados do modelo que decorre de uma variação positiva e negativa do número de execuções 

por palete num valor igual ao desvio-padrão obtido. 

Os restantes parâmetros do modelo não foram analisados por diferentes motivos. O 

parâmetro relativo à distância de expedição associada a cada localização do armazém não foi 

analisado dado que se trata de um parâmetro fixo, que foi calculado a partir da planta do 

armazém. Excluem-se também desta análise os parâmetros relativos ao número de paletes 

expedidas por loja, ao número de execuções por loja e às necessidades de espaço por loja, uma 

vez que a sua variação já foi considerada na análise dos diferentes cenários. Os parâmetros 

relativos à capacidade de espaço das localizações do armazém foram considerados fixos, uma 

vez que o propósito da metodologia utilizada foi propor uma alteração de layout por via de uma 

relocalização das lojas no armazém e não por via de uma alteração da estrutura do mesmo. 

6.2.1 Execuções por Palete Rececionada 

 

Nesta análise estudou-se o impacto de uma variação (positiva e negativa) do número de 

execuções por palete num valor igual ao desvio-padrão obtido para este parâmetro (4). Deste 

modo, executou-se o modelo com clusters de áreas para um número de execuções por palete 

igual a 9 e a 17 e compararam-se os resultados com o cenário A2. Os resultados obtidos nesta 
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análise podem ser observados na tabela 22 e na figura 30. É possível concluir que uma variação 

positiva e negativa do número de execuções por palete em cerca de 31% provocou uma redução 

da distância percorrida em 22% e um aumento em 20,6%, respetivamente. Um aumento do 

número médio de execuções por palete conduz a que, com a mesma palete de um determinado 

artigo, mais lojas possam ser visitadas num percurso de execução e que, deste modo, um 

colaborador necessite efetuar menos percursos até aos cais de receção para ir recolher novas 

paletes. Deste modo, facilmente se conclui que um aumento do número de execuções por palete 

conduz a uma diminuição da distância percorrida no armazém (e vice-versa).  
Tabela 22: Resultados da análise de sensibilidade ao número de execuções por palete. 

Nº de execuções por palete 9 13 - cenário A2 17 
Dist. Total (km/mês) 8765 7266 5665 

Dist. Execução (km/mês) 7150 5664 4078 
Dist. Expedição (km/dia) 1615 1603 1588 

 

 
Figura 30: Resultados da análise de sensibilidade ao número de execuções por palete. 

A variação do número de execuções por palete provocou uma alteração da disposição das 

lojas no armazém em relação ao cenário A2. Como se referiu anteriormente na análise dos 

cenários, a inclusão do número de execuções por palete no modelo leva a que a localização 

relativa de uma loja, em relações às restantes lojas que foram alocadas ao mesmo cluster, passe 

a ser um fator relevante. Deste modo, facilmente se conclui que a variação do número de 

execuções por palete e a consequente alteração da dimensão dos clusters conduz a uma 

relocalização das lojas no armazém.  

Apesar de se ter verificado uma alteração na disposição das lojas em relação ao cenário 

otimizado (A2), verifica-se que o layout que foi proposto neste cenário continua a conduzir a 

reduções da distância percorrida no armazém com uma variação do número de execuções por 

palete (ver tabela 23). Deste modo, conclui-se que para qualquer um dos casos analisados 

(número de execuções por palete igual a 9 e 17) a solução obtida no cenário A2 leva a que se 
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obtenham ganhos de eficiência, em termos de distância percorrida no armazém. Esse ganho de 

eficiência é igual a 18,1% no caso do número de execuções por palete assumir o valor 9 e é igual 

19,4% caso este parâmetro do modelo seja igual a 17. 

 
Tabela 23: Comparação entre a distância percorrida com o layout atual e com o layout obtido no 

cenário A2 para uma variação do número de execuções por palete. 

Nº de execuções por palete 9 17 
Dist. Total Atual (km/mês) 11602 8054 

Dist. Total com disposição obtida no cenário A2 
(km/mês) 

9499 
 

6491 
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7 Conclusões Finais e Desenvolvimento Futuro 

A crescente competitividade que carateriza uma economia cada vez mais globalizada força 

a que as empresas adotem estratégias que têm como objetivo aumentar a sua eficiência, quer 

através de um aumento do nível de serviço providenciado ao cliente quer através de uma redução 

de custos. A melhoria da eficiência operacional é apresentada pelo grupo JM como uma das 

linhas orientadoras das empresas do grupo, sendo um dos meios utlizados pela JM para atingir os 

seus objetivos estratégicos. Neste sentido, nesta dissertação pretendeu-se desenvolver uma 

proposta de alteração de layout de um armazém da JM, que vá ao encontro da estratégia de 

melhoria da eficiência operacional delineada pelo grupo.  

O armazém em estudo foi o armazém de produtos perecíveis (frutas e vegetais), que opera 

em JIT, localizado no centro de distribuição da Azambuja. Neste armazém, os produtos 

permanecem, por norma, pouco tempo no armazém (no máximo 24h). Isto conduz a que a 

operação e o layout do armazém difiram da operação e do layout de um armazém convencional. 

Importa referir que o layout do armazém em análise consiste numa área aberta que se encontra 

dividida em localizações alocadas a cada uma das lojas da JM, onde são colocados os artigos 

pedidos diariamente por cada loja. 

A partir da revisão bibliográfica concluiu-se que a literatura relativa a armazéns que operam 

em JIT é muito reduzida. Verificou-se ainda que na literatura os problemas semelhantes ao da JM 

são habitualmente denominados como problemas em ambiente cross-docking. Deste modo, foram 

apresentadas três conceitos e metodologias que podem ser utilizadas para o desenho do layout 

de um armazém que opere em cross-docking: layout fixo, layout baseado em categorias e layout 

flexível (Vis & Roodbergen, 2011). No caso do armazém em análise considerou-se que a 

mudança do layout poderia também passar por uma relocalização das lojas no armazém, dado o 

longo horizonte temporal associado a esta decisão. Para além disto, verificou-se que, uma vez  

que não existe uma estrutura física de layout, uma nova alocação das lojas iria conduzir a uma 

alteração na dimensão dos corredores do armazém. Concluiu-se, a partir da revisão bibliográfica 

que três importantes critérios deveriam ser considerados na alocação das lojas a localizações do 

armazém: a distância percorrida no armazém (Vis & Roodbergen, 2008), a prioridade de 

expedição cada loja (Sandal, 2005) e a importância da proximidade de certas lojas no armazém 

(Frazelle, 2002), de acordo com as rotas de transporte.  

Foi acordado com a JM que a proposta de um novo layout para o armazém de frutas e 

vegetais focar-se-ia na alteração da disposição atual de lojas no armazém. Assim, 

desenvolveram-se dois modelos matemáticos de otimização que têm como objetivo determinar a 

alocação de lojas às localizações disponíveis no armazém, de modo a minimizar a distância 

percorrida no mesmo e a considerar as diferentes prioridades de expedição das lojas. Optou-se 

por não considerar o problema de adjacência das lojas de acordo com as rotas de transporte, 

dado a variabilidade associada ao processo de planeamento e definição de rotas, que conduz a 
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que as lojas que partilham uma determinada rota variem de acordo com o planeamento efetuado 

em cada dia. 

Dada a complexidade da operação do armazém em estudo, no desenvolvimento dos 

modelos foram considerados alguns pressupostos, necessários para a simplificação do problema 

e que permitiram reduzir o esforço computacional dos mesmos. Assim, definiram-se pontos 

médios de receção e de expedição, a partir dos quais se inicia a operação de execução e se 

expede a mercadoria, respetivamente. Na impossibilidade de prever-se cada um dos trajetos que 

poderiam ser percorridos pelos colaboradores da JM durante a operação de execução, uma vez 

que estes percursos dependem dos pedidos das lojas e estão associados a um grande grau de 

variabilidade, optou-se por agrupar localizações do armazém em clusters num dos modelos 

desenvolvidos - modelo com clusters de áreas. Estes clusters de localizações foram construídos a 

partir do número médio de execuções por palete. 

Para além do desenvolvimento dos modelos, o desenvolvimento da dissertação envolveu 

uma forte componente de recolha e tratamento de dados. No tratamento de dados destaca-se o 

cálculo das distâncias associadas a cada localização existente no armazém e o tratamento de 

dados relativos ao número de paletes expedidas por loja e ao número de execuções por loja.  

Com base num dos modelos desenvolvidos, na análise de resultados foram avaliados 

diversos cenários. A partir desta análise, foi possível concluir que com o layout obtido no cenário 

otimizado a distância percorrida no armazém pode ser reduzida em cerca de 22,9% face à 

distância percorrida com o layout atual. Concluiu-se também que esta redução da distância 

percorrida possibilita que o mesmo nível de atividade do armazém possa ser mantido com recurso 

a menos 2 colaboradores. Estudou-se também um cenário futuro (a 3 anos), em que se 

pressupôs um crescimento anual de 6% no número de caixas executadas no armazém. Neste 

cenário verificou-se um aumento da taxa de ocupação do armazém e uma alteração da 

disposição das lojas no mesmo, que resultaram da necessidade adicional de uma localização do 

armazém por parte de algumas lojas. Apesar do aumento da distância percorrida no armazém em 

relação ao cenário otimizado, a distância obtida no cenário com crescimento foi ainda 14,6% 

inferior à distância percorrida atualmente no armazém. Deste modo, caberá ao decisor escolher o 

layout mais conveniente. Por um lado, poderá escolher um layout que lhe permite um maior ganho 

de eficiência imediata mas em que não se considera um crescimento futuro do nível de atividade 

do armazém. Esta escolha poderá implicar custos futuros e uma nova adaptação dos 

colaboradores do armazém a um novo ambiente de trabalho, relacionados com possíveis 

alterações futuras nas localizações das lojas no armazém. Por outro lado, o decisor poderá 

escolher um layout que atualmente não permite um ganho tão significativo de eficiência mas que 

se encontra projetado para um possível crescimento futuro. 

Na análise de sensibilidade avaliou-se o parâmetro associado a uma maior incerteza e que 

tem maior impacto no modelo: o número de execuções por palete. A variação do número de 
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execuções por palete provocou uma alteração da distância percorrida e da disposição das lojas 

no armazém em relação ao cenário otimizado. Porém, verifica-se que a disposição de lojas que foi 

proposta no cenário otimizado continua a conduzir a reduções da distância percorrida no 

armazém (entre 18 e 19%) com uma variação do número de execuções por palete.  

Para desenvolvimento futuro são em seguida indicadas algumas oportunidades de melhoria 

ou estudos complementares que podem ser realizados pela JM.  

Em primeiro lugar seria importante avaliar, caso existam, possíveis impactos na operação 

de expedição e no nível de serviço prestado às lojas decorrentes da mudança de layout. Nos 

modelos desenvolvidos a prioridade de expedição das lojas foi levada em consideração, 

reduzindo as possibilidades de alocação das lojas mais prioritárias (em termos de expedição) a 

localizações situadas junto aos cais de expedição. Contudo, seria interessante analisar em maior 

detalhe se uma mudança de layout poderá causar atrasos na operação de expedição e uma 

consequente redução do nível de serviço.  

Seria também interessante fazer uma simulação prévia, antes da implementação de um 

novo layout, do congestionamento dos corredores por intervalo horário, com o layout a 

implementar. Esta análise deveria considerar o horário de entrega dos fornecedores e o histórico 

de produtos que são entregues a cada uma das lojas. 

Adicionalmente, poderia ser vantajoso incorporar no modelo a modelação de rotas, de 

forma a considerar os percursos dos colaboradores no armazém aquando da operação de 

execução. Contudo, como se referiu anteriormente, estes percursos estão sujeitos a um grande 

grau de variabilidade pois dependem dos pedidos das lojas, e mais precisamente, das lojas que 

pedem o mesmo artigo. Nesta dissertação optou-se por agrupar as localizações do armazém em 

clusters de acordo com o número médio de execuções por palete. Uma vez que a distância entre 

lojas consecutivas no armazém é reduzida e que a maior parte dos artigos são pedidos por 

grande parte das lojas, o pressuposto assumido poderá ter uma influência reduzida na distância 

mensal percorrida no armazém.  

Seria também interessante estudar formas complementares de modelar o problema, 

nomeadamente sem recorrer à formulação Min Max. Contudo, é importante salientar que o uso 

desta formulação comprovou que é possível atingir-se uma redução da distância percorrida no 

armazém da JM com uma nova disposição das lojas no armazém. 

Por último, e como nota complementar, será importante efetuar-se uma alocação eficaz dos 

veículos aos cais do armazém, tendo consideração o layout a implementar. Assim, pretende-se 

que a alocação dos veículos seja efetuada de modo a minimizar-se a distância a percorrer no 

armazém para transportar as paletes da sua localização no armazém até ao veículo que 

assegurará o transporte ao estabelecimento final. 

Como conclusão final, espera-se que o trabalho realizado ao longo desta dissertação seja 

útil na tomada de decisão da JM, acerca da alteração de layout do armazém de frutas e vegetais. 
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Anexo 1 - Layouts 
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Figura A1: Layout referente ao cenário otimizado (A2). 



84  

 

775

360

682

682

685

685

693

693

412

412

688

406

406

415

397

397

471

838

464

319

432

863

473

444

444

326

354

318

409

312

751

836

372

388

696

727

626

708

435

691

842

450

832

659

659

659

475

475

371

655

655

455

352

411

451

394

428

673

474

478

828

396

716

849

404

686

697

843

843

433

448

306

323

468

402

847

778

720

465

392

392

687

687

656

656

656

689

689

707

674

709

358

301

714

717

706

817

767

710

Lo
ja

s 
co

m
 m

ai
or

 p
rio

rid
ad

e 
de

 e
xp

ed
iç

ão

   
   

  
 

LG2055

10
05

10
04

10
03

EST DA LUZ 436

805

438

LG6043

LG6042

10
02

684

447

10
46

BELA VISTA - HIPER 658 LG4029

10
27

10
29

10
50

10
43

10
42

10
41

10
49

10
48

10
47

ALVERCA-VERDELHA BAIXO EN 10

LG8041

LG8023

LG8027
LG8028

LG8031

LG8030

LG8036

LG8035 2009

RCH-Aeroporto

LG8002

LG8008

LG8010

2025

RCH-Regedor

LG8012 2022

2010

LG8034

RCH-Fogueteiro

2036

LG8011

OLIVAIS - SHOPPING

COIMBRA - COMBATENTES

ENTRONCAMENTO

FATIMA

CASTELO BRANCO - AV 1ºMAIO

ESTREMOZ

CALDAS RAINHA - HERÓIS G.GU

MONTEMOR O NOVO

FÁTIMA - E.N.

RIO MAIOR - TAIPAS

MAFRA

LG2016

PARQUE DAS NAÇÕES NORTE

PARQUE DAS NAÇÕES NORTE

LG5009

LG5004

10
24

10
39

10
38

10
37

10
36

10
35

10
34

10
25

10
26

10
28

10
52

10
33

10
40

10
45

10
44

10
56

10
55

10
54

10
53

10
51

LG7009

LG7006

859 LG5013

813

LG6033

LG6031

LG6030

802

LG6021

LG6020

LG6019

819

LG6036

LG6025

LG6024

LG6023

LG6022

810

LG5023

LG5016

LG5017

LG6018

LG6017

LG6016

LG6015

LG6009

LG6008

LG6014

LG6013

LG6012

LG6011

SACAVEM - REAL PARQUE

ALCOCHETE

LG6004

LG6002

PORTO ALTO

LG6001

445

765

769

804

LG6003

LG6006

LG6007

10
06

10
11

10
10

10
13

10
12

10
09

10
08

10
22

10
21

10
17

10
16

10
07

BARREIRO - VILA CHÃ

10
15

10
14

LG5043

LG5044

10
20

10
19

10
18

10
32

10
31

10
23

LG6010

LG6005801

715

484

MOITA

EST UNIDOS AMERICA

CAMARATE

FORTE DA CASA

391

803

390

462

457

826

431

477

476REBOLEIRA

JARDINS DE CRISTO REI

STA APOLÓNIA

MEM MARTINS - SÃO CARLOS

RINCHOA

SETUBAL

CARCAVELOS - RIVIERA

FRANCISCO METRASS

ALCÂNTARA

GRAO VASCO

PAREDE

BARREIRO FORUM

CONDE SABUGOSA

SAO BENTO

CASCAIS

V FRANCA XIRA

LG6028

LG6032

LG6027

MEM MARTINS - ESTAÇÃO

692

401

PARQUE EUROPA

442

TOMAS RIBEIRO

PARQUE LUSO-A.MOINHOS-CORROIOS

LG7002

LG6041

LG6040

LG6044

LG6026

LG6029

699

491

480

459

MALVEIRA

806

437 LG6035

LG6037

LG7003

LG6034414

690

839

854

LG7004

LG7005

LG6038

LG7001

LG6039

LG7020

LG7019

LG7018

LG7017

LG7012

419

835

LG7007

LG7010

LG7016

LG7015

490

LG7008

LG7014

LG7013

LG7011

407

440

485

653

780

417

427

821

824

LG7025

LG7024

LG7023

LG7022

LG7021

417

425

486

453

488

410

840

834

712

719

441

718

422

705

393

492

812

VENDA NOVA-ELIAS GARCIA

CAMPO PEQUENO

LAPA

MASSAMÁ - JASMINS

ALMADA

ALGES

AMADORA

QUELUZ - ANTÓNIO ENES

CHÃO LOUREIRO

AV PARIS

CASCAIS-VILA

ARRUDA DOS VINHOS

DUQUE AVILA

SACAVEM - QTA. DA CALÇADA

BARREIRO - HIPER

QUELUZ - MONTE ABRAÃO

GRACA

GALHARDAS

OEIRAS

SASSOEIROS

LARGO DO RATO

PACO DE ARCOS

REBELVA-CARCAVELOS

ALENQUER

RESTELO

CARNAXIDE

CAVALEIRA-ALGUEIRÃO

CARNAXIDE

ARNEIRO

PAIVAS

ALVALADE

AZEITÃO

TÁGIDES PARK

ODIVELAS

FAMÕES

BOBADELA

424 LG4026

483

811

704

VIALONGA-OLIVAL DAS MINAS

852FEIJO

LG7026

LG7028

LG7027CAMPO SANTANA

SOBRALINHO

SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS

SERRA DA MIRA

LG4013

LG4016

LG4003

LG4002

LG4001

LG4010

LG4011

LG4012

LG4004

10
01

LG8013

LG2038

LG5027

LG5028

LG5040

LG5041

LG5034

LG5035

LG5036

LG5037

LG5038

LG5039

LG7029

LG5031

LG5025

LG5026

LG5014

LG4023

LG4024

LG5010

LG5003

LG5021

LG4018

LG4019

LG4022

LG4027

LG5033

LG5032

LG5024

LG5029

LG5030

845

LG4025

449

466

LG4017

LG4005

LG4006

LG4007

LG4008

479

LG5022

LG5020

469

825

460

757

LG4009

LG5007

LG4014

LG4015

LG4020

LG4021

LG5011

LG5012

463

683

703 LG5015

LG5018

LG5019

777

LG5005

LG5008

434

695

408

841

LG4028

LG5001

LG5002

820

753

472

458

454

429

764

413

446

822

658

771

814

752

439

607

481

420

BARREIRO - TERMINAL

ALMEIRIM-QUINTA DA ALORNA

SETÚBAL-ESTRADA DOS CIPESTRES

PORTELA AZOIA

CORUCHE

SESIMBRA - CASTELO

POVOA DE SANTA IRIA

SINTRA

ALTO BARRA-OEIRAS

SANTA MARTA DE CORROIOS

ALFRAGIDE

ALMIRANTE REIS

PRIOR VELHO-TERRAÇOS DA PONTE

CARCAVELOS

FONTE NOVA

CARLOS MARDEL

ODIVELAS - FREIXINHO

BELA VISTA - HIPER

QUINTA DO CONDE

BOA HORA

BENFICA

VIALONGA

SANTARÉM - SHOPPING W

5 OUTUBRO

SAMORA CORREIA

ALVIDE

COLINA DO SOL

LARANJEIRO

ALVERCA

CAMPOLIDE

QUINTA DO CONDE - COVA DOS VID

CACEM

ALAPRAIA

MONTIJO

PINHAL NOVO

BENAVENTE

SESIMBRA - CARRASQUEIRA

SETUBAL - MOINHO DOS FRADES

CANEÇAS

LG2029

LG2031

LG2030

LG2046

LG2035

LG2034

LG3002

LG3012

LG3011

LG2027

LG2023

LG2001

LG2007

LG2006

LG2005

LG2004

LG2003

LG2002

LG2010

LG2009

LG2026

LG2025

LG2024

LG2021

LG2022

LG2015

LG2041

LG2040

LG2039

LG2036

LG2008

LG2014

LG2013

LG2012

LG2011

LG2028

LG3013

LG3006

LG2038

LG2037

LG3001

LG2043

LG2053

LG2052

LG2051

LG2050

LG3017

LG3021

LG2054

LG2049

LG3016

LG3010

LG3009

LG3008

LG3015

LG3014

LG3020

LG3018

LG3029

LG3028

LG3026

LG3025

LG3019

LG3027

LG3024

LG3023

CHAMUSCA

REGUENGOS DE MONSARAZ

SANTARÉM - SRA. DA GUIA

LG3038

LG3034

LG3033

LG3032

LG3022

LG3031

LG3030

TORRES NOVAS - ANDRADE CORVO

CALDAS RAINHA-VITORINO FROIS

LOURES

LOURES

FORUM SINTRA - HIPER

FORUM SINTRA - HIPER

PÓVOA STO. ADRIÃO

PÓVOA STO. ADRIÃO

MARINHA GRANDE - EMBRA

SOURE

COIMBRA - PORTELA

LEIRIA - MARRAZES

ÉVORA - SRA. DA GLÓRIA

PORTALEGRE

CASTELO BRANCO - CRUZ DE MONTALVÃO

POMBAL - SHOPPING

FORUM SINTRA - HIPER

NAZARÉ

MEM MARTINS - ANTÓNIO FEIJÓ

FUNDÃO-QUINTA DA AREEIRA

AGUALVA

1. DEZEMBRO

CAPUCHOS

PORTO DE MÓS

MASSAMA - PIMENTA E RENDEIRO

OLIVAIS - SHOPPING

COVILHÃ-QUINTA DO ALVITO

CARTAXO

JOAO SARAIVA

FERREIRA BORGES

LUMIAR

COIMBRA - RUA DA SOFIA

LEIRIA - MARINHEIROS

ODIVELAS - HIPER

FIGUEIRA DA FOZ - TAVAREDE

F DA FOZ - AF. ALBUQUER

PAREDE - MELVIN JONES

DAMAIA

TORRES VEDRAS

TELHEIRAS - HIPER

QUEIJAS

QUEIJAS

CAIS DO SODRE

TELHEIRAS - HIPER

 S. JOÃO DO ESTORIL

ALCOBAÇA-QUINTA DA BARRADA

PRAGAL

COIMBRA - CELAS

ÉVORA - HORTA DAS FIGUEIRAS

ODIVELAS - HIPER

PENICHE

CASTELO DE VIDE

OLIVAIS - AV. INFANTE D. HENRI

S. JOÃO DO ESTORIL

34

ÓBIDOS

LEIRIA - MARQUÊS DE POMBAL

SERTÃ

OLAIAS

31
30

22
33

23
29

20
28

27
26

25
24

21

RCH-Torres Novas

2038

LG8029 2020

LG8032

LG8033

G
ab

in
et

e 
A

dm
in

is
tr

at
iv

o

RCH-Setúbal

LG8026 2017

RCH-Fátima

RCH-Barreiro

RCH-Lisb. Platafo

RCH-Intendente

RCH-Aboboda

LG8037

2030

2033

LG8040

LG8038 2019

LG8039

LG8017
LG8018

LG8014

2032

LG8004 2001

2029

LG8025 2026 RCH- Loures

2031

LG8020

RCH-Lagos

RCH-Leiria

LG8015

2023

RCH-Faro

RCH-Coimbra

RCH-C. Rainha

LG8009

LG8007 2027

LG8019

LG8022

2005

RCH-Albufeira

LG8016 2018

LG8021

RCH-Cast. Branco

LG8024 2006 RCH-Torres Ved

LINDA-A-VELHA II

37

LG3044

LG3043

LG3042

LG3041

MARINHA GRANDE - AV. LIBERDADE

40

ABRANTES-ENCOSTA DA BARATA

CALDAS DA RAINHA - EST.TORNADA

POMBAL - BARCO

BATALHA

39
38

PONTE SÔR-ZONA INDUSTRIAL

ÉVORA-EN 114

ÉVORA-EN 114

LINDA-A-VELHA II

LEIRIA - HEROIS DE ANGOLA

35

BORBA

32

TORRES DA LUZ

LOURINHÃ

MIRAFLORES

F DA FOZ - BUARCOS

36

10
30

LG2017

LG2018

LG2020

LG2019

RIO MAIOR - ESPADANAL

MIRAFLORES

SAO MARCOS

TORRES NOVAS-EN 243

ODIVELAS - HIPER

LG3005

CALDAS DA RAINHA - EST.TORNADA

ABRANTES-ENCOSTA DA BARATA

LG3037

LG3036

LG3039

LG3040

EVORA - RAINHA D. LEONOR

EVORA - RAINHA D. LEONOR

416

LG3035

LG2047

LG3004

LG3003

LG3007

LG2048

370

LG5006

LG8001

RCH-Portimão

RCH-F. Foz

RCH-Tavira

LG8006

SANTARÉM-LUGAR DE S. DOMINGOS

LG8003 2035

2041

759

430

RCH-EVORA

LG2045

LG2044

LG2033

LG2032

LG2042

LG8005

608

773

1º
 J

an
el

a 
ho

rá
ria

3º
  J

an
el

a 
ho

rá
ria

5º
  J

an
el

a 
ho

rá
ria

2º
 J

an
el

a 
ho

rá
ria

4º
  J

an
el

a 
ho

rá
ria

6º
  J

an
el

a 
ho

rá
ria

RCH-Aeroporto

RCH-Regedor

RCH-Fogueteiro

7
19

13
14

16
18

15
17

5
6

8
10

9
5A

5B
5C

5D
1

2
3

11
12

4

RCH-Torres Novas

G
ab

in
et

e 
A

dm
in

is
tr

at
iv

o

RCH-Setúbal

RCH-Fátima

RCH-Barreiro

RCH-Lisb. Platafo

RCH-Intendente

RCH-Aboboda

RCH- Loures

RCH-Lagos

RCH-Leiria

RCH-Faro

RCH-Coimbra

RCH-C. Rainha

RCH-Albufeira

RCH-Cast. Branco

RCH-Torres Ved

RCH-Portimão

RCH-F. Foz

RCH-Tavira

RCH-EVORA

Stock - 56*6 = 336 Paletes 

D
es

co
ns

ol
. P

al
et

es
 

12
 P

al
et

es
 

11
 P

al
et

es
 

18
 P

al
et

es
 

6 
P

al
et

es
 

18
 P

al
et

es
 

Figura A2: Layout referente ao cenário com crescimento do volume de caixas executadas (B1). 


