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Resumo  

 

A indústria farmacêutica pertence a um mercado exigente sendo críticos todos os pontos da sua cadeia 

de abastecimento, desde a produção à distribuição até ao cliente final. Por um lado, a produção tem os 

padrões de qualidade elevados e regulamentados; por outro lado, ao nível da distribuição espera-se 

que não existam stockouts e que o lead-time seja o menor possível. Neste contexto, de exigência e 

competitividade crescente, as empresas vêem-se obrigadas a gerir as suas atividades de modo a 

promoverem a otimização, isto é, eliminarem os seus desperdícios e prestarem um melhor serviço 

associado a menores custos. 

A Empresa H trata-se de um grossista que presta serviços de pré-wholesaling e distribuição de produtos 

farmacêuticos (de uso humano e veterinário) e de saúde a cerca de 2000 farmácias portuguesas. 

Mudou recentemente de instalações para um novo armazém onde possui mais de 18 000 referências 

de produtos e várias zonas de aviamento: automático e manual. De modo a melhorar as suas 

atividades, implementou há pouco tempo a Filosofia Lean. Alinhado com esta filosofia, está o processo 

de melhoria relativo ao reabastecimento, das zonas de picking e das zonas de stock que lhes servem 

de buffer. Atualmente a reposição é realizada de modo empírico pelos operadores, não existindo 

referência de quantidades mínimas que devem despoletar a atividade de reposição. Uma vez que não 

existe um planeamento temporal e de quantidades a repor nas localizações de picking, o desafio 

colocado pela Empresa H passa por desenvolver um algoritmo que venha colmatar esta necessidade. 

Neste trabalho desenvolveu-se o “Algoritmo Kanban” cuja formulação matemática, resulta da análise 

de vários inputs, relacionados com as operações e layout do armazém da Empresa H. O Algoritmo 

desenvolvido foi implementado na Empresa H e os resultados obtidos foram analisados, tendo-se 

concluído haver: i) uma diminuição dos tempos de reabastecimento, pois o operador apenas abasteceu 

as referências que estariam abaixo do stock mínimo definido, ii) um menor número de produtos 

reabastecidos e iii) uma maior eficiência na reposição, evitando-se o pedido de produtos durante os 

picos de aviamento.  

 

 

 

 

 

Palavras- Chave: Lean Thinking, Melhoria Contínua, Kanban, Reabastecimento de Stocks, Picking, 

Indústria Farmacêutica, Grossista Farmacêutico.
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Abstract   

 

The pharmaceutical industry is positioned in a demanding market, where all points of the supply chain 

are critical, from production to distribution. High quality demand and regulations control the production 

in the pharma sector and the distribution is expected to be smooth, without stockouts and with the 

minimum lead-time possible. In this context, of increasing demand and competitiveness, companies are 

obliged to perceive and manage their activities in order to promote optimization of processes, in order, 

to reduce waste providing a better service with lower costs associated. 

Company H is a wholesaler that provides pre-wholesaling and distribution of pharmaceutical (both 

human and veterinary) and health products to approximately 2000 Portuguese pharmacies. Recently, it 

changed facilities to a new warehouse where it has over that 18 000 product references and several 

zones of service: automatic and manual. In order to improve its activities, it has recently implemented 

the Lean Philosophy into their process. In the view to better suit their objectives, at this level is the 

process of improvement of replenishment, the picking zones and stock zones that serve as buffer. 

Nowadays, the replacement of stock is carried out in an empirical way by the operators, without 

reference to minimum quantities that should trigger the stock replenishment at picking sides. Since there 

is no quantity and timescale planning of the stock that needs to be replenished, the challenge posed by 

Company H is to development of an algorithm that will meet this required. 

The mathematical formulation beyond the "Kanban Algorithm" developed, results after the analysis of 

several inputs related to the operations and layout of the Company H. The algorithm was implemented 

in Company H and though the analysis of the results it was possible to verify: i) a reduction in 

replenishment times, since the operator only supplied the references that would were below the defined 

minimum stock, ii) a greater efficiency in the replenishment operation with the reduction of travel times 

and iii) avoiding the request of replenishment during peak loads. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Lean Thinking, Continuos Improving, Kanban, Stock Replenishment, Picking, 

Pharmaceutical Industry, Pharmaceutical wholesaler. 
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1. Introdução  

1.1. Contextualização 

Atualmente as empresas estão envoltas num ambiente externo competitivo, sujeitas a pressões dos 

consumidores e reguladas por padrões de qualidade exigentes. Assim, um dos focus empresariais 

passa pela eficiência e eficácia de toda a sua cadeia de abastecimento, desde os processos de 

produção até à distribuição aos clientes finais, garantindo o service-level pretendido ao menor custo 

praticável. Neste ambiente o conceito de “Lean Thinking”, que nasceu a partir do “Lean Production” 

implementado por Ohno [1], tem ganho cada vez mais relevo ao ser adotado por empresas em diversas 

áreas de negócio a fim de: aumentarem a sua produtividade mantendo a qualidade, reduzirem lead-

times, diminuírem (e se possível eliminarem) os seus desperdícios e praticarem uma política de 

melhoria contínua. E a expansão da filosofia Lean vai além da área da produção, aplicando-se também 

a empresas cujo core business é a prestação de serviços.  

O setor farmacêutico tem um grande impacto na sustentação e acesso aos cuidados de saúde nas 

sociedades, assim como a nível financeiro em todos os países. Trata-se de um setor que aposta muito 

em I&D e não pode comprometer a qualidade em detrimento do volume que produz. Assim, uma das 

formas de aumentar a sua eficiência e rentabilidade, passa por eliminarem os seus desperdícios, o que 

faz com que a indústria farmacêutica tenha vindo a manifestar cada vez mais interesse na filosofia 

Lean, verificando-se que a tem aplicado com sucesso, registando-se melhorias significativas. No 

entanto, esta prática tem ocorrido de modo mais lento do que o registado em outras indústrias.  

A Empresa H opera no setor farmacêutico, prestando serviços de pré-wholesaling e distribuição de 

produtos farmacêuticos e de saúde (humanos e veterinários) a farmácias, tendo como missão 

apresentar soluções globais, inovadoras e de qualidade para a logística dos seus clientes. Possui 

cobertura a nível nacional o que permite assegurar o abastecimento a cerca de 2000 farmácias. Conta 

com mais de 18 000 referências em armazém, armazenadas “por zonas”. Devido a necessidade de 

expansão física, a empresa mudou-se recentemente para novas instalações, onde pretende dar 

continuidade à aplicação da metodologia Lean que iniciaram há sensivelmente um ano, nas antigas 

instalações. O novo armazém possibilitará ter um processo mais “limpo” e organizado, devido ao modo 

como o fluxo de materiais ocorrerá, mas continua a ser um desafio para a Empresa H promover a 

otimização das atividades no armazém.
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1.2. Objetivos da Dissertação 

O principal objetivo do presente trabalho passa pelo desenvolvimento de um “Algoritmo Kanban”, que 

possibilite um reabastecimento ajustado à realidade e necessidades da Empresa H e assim, garanta 

uma melhoria na atividade de reposição de stock nas localizações de picking. Uma vez que, atualmente 

o reabastecimento é feito de forma empírica pelos colaboradores, o que compromete a eficiência e 

eficácia quer da operação de reabastecimento quer da operação de aviamento. Sendo que, atualmente 

se verifica: i) dispêndio de tempo no reabastecimento de produtos cujo stock mínimo seria suficiente, 

para fazer face à procura, pelo menos até ao próximo período de reabastecimento e ii) paragens no 

aviamento de encomendas, devido à quantidade insuficiente ou à inexistência de produto(s) na(s) 

localização(ões) de picking.     

 

1.3. Estrutura da Dissertação  

 

A Dissertação possui a seguinte estrutura relativa à sua organização e principais conteúdos explorados:  

 - Capítulo 2: pretende ser uma introdução ao ambiente comercial onde a Empresa H se insere- 

o setor farmacêutico. Viaja-se desde os primórdios da indústria até aos seus tempos atuais e principais 

tendências que se têm manifestado. Explora-se o ciclo comercial farmacêutico, dados financeiros, 

relação dos clientes com o produto, envolvimento de entidades na cadeia de abastecimento 

farmacêutica. O capítulo desenrola-se do contexto a nível mundial para a realidade em Portugal, 

focando-se depois nos grossistas farmacêuticos. Após a introdução ao contexto/ambiente, segue-se a 

descrição do caso de estudo.   

 - Capítulo 3: apresenta-se a revisão da literatura realizada. O capítulo é organizado nas 

seguintes áreas: i) nascimento e génese do “Lean Production”, ii) “Lean Thinking” e a sua aplicabilidade, 

iii) descrição de ferramentas Lean, iv) Metodologia “Lean Six-Sigma”, v) a aplicação Lean no setor da 

saúde e por último vi) abordagem a questões relacionadas com a gestão de armazéns desde o layout 

aos stocks. Também se resumem alguns estudos literários que se mostraram mais interessantes, tendo 

em conta os objetivos do projeto e do trabalho futuro.  

- Capítulo 4: neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada, para o desenvolvimento do 

presente Projeto, sendo explanadas cada uma das fases que a compõe. 

- Capítulo 5: engloba a recolha e tratamento de todos os dados considerados como inputs 

relevantes, para o desenvolvimento do algoritmo proposto. Os dados apresentados foram agrupados 
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em cinco “categorias” de modo a facilitar a sua explanação, sendo estas: i) operações gerais do inbound 

ao outbound, ii) layout do armazém e sistemas de armazenamento para efeitos de cálculos de 

cubicagem, iii) estudo detalhado da operação de reabastecimento, iv) estudo de encomendas e vendas 

e v) análise de sazonalidade.  

- Capítulo 6: foram exploradas as etapas para o desenvolvimento do Algoritmo proposto. Do 

estudo detalhado através da análise de frequência de vendas, passando pelo teste de fit à distribuição 

normal, seguindo-se o desenvolvimento das expressões matemáticas que suportam o algoritmo e por 

fim, realizando-se um teste de cenários que permitisse ajustar a proposta à realidade mais favorável 

para a Empresa H.  

- Capítulo 7: neste capítulo são abordadas as etapas e considerações adotadas para a 

implementação do Projeto. Também se demonstram os resultados favoráveis obtidos, após a 

implementação do uso de kanbans.  

- Capítulo 8: no último capítulo faz-se uma conclusão final acerca do trabalho desenvolvido e 

sugerem-se etapas a desenvolver num futuro breve, que visem o aperfeiçoamento constante do Projeto 

proposto. Como não podia deixar de ser, pretende-se manter e estimular uma filosofia de melhoria 

contínua.  
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2. Contexto e Caso de Estudo 

 

2.1. Indústria Farmacêutica  

 

No diálogo de Platão- o Górgias (387 a.C.), este diz a Sócrates: “Haverá para o homem um bem mais 

precioso do que a saúde?”. Tal demonstra que desde muito cedo o homem preza pela saúde, 

procurando a prevenção e cura da doença, sendo frequente o uso de plantas com poder medicinal. A 

indústria farmacêutica como conhecemos nos dias de hoje nasceu nos finais do século XIX, como 

derivação do sector da indústria química, por empresas situadas na Europa (sobretudo Alemanha e 

Suíça) como a Bayer ou a Sandoz [2]. O mercado farmacêutico possui uma estrutura típica de oligopólio 

diferenciado, com domínio por parte de empresas multinacionais [3]. Segundo dados recentes os 

Estados Unidos lideram a nível mundial detendo 58%, seguindo-se a Europa com 23% de quota do 

mercado [4]. No entanto, verifica-se que a mono-rede de I&D com centro nos EUA está a passar para 

uma rede mais dispersa [5], assistindo-se a um rápido crescimento de economias emergentes como o 

Brasil, a China ou a Índia. Na Europa e nos EUA, o mercado farmacêutico valeu 183,924 milhões € [4] 

e no top 3 das empresas que lideram o mercado, segundo dados da Forbes referentes a 2016, estão 

respetivamente: Johnson& Johnson (EUA), Pfizer (EUA) e a Novartis (Suiça).   

O setor farmacêutico é caracterizado por ser o mais “knowledge-intensive” e por isso, o que possui um 

rácio entre I&D e vendas líquidas mais elevado [5]. De acordo com os dados de 2015 fornecidos pelo 

EU Industrial I&D Investment Scoreboard, o sector da indústria farmacêutica e biotecnológica detinha 

18,2% da despesa feita em I&D a nível mundial [4]. Na Europa, em 2014, foram investidos 30,900 

milhões € na área de desenvolvimento [4]. Esta indústria é uma das que mais contribui para prolongar 

e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, nomeadamente através de medicamentos cada vez mais 

avançados e específicos que desenvolve e produz [6]. No entanto, o investimento necessário desde a 

investigação até à comercialização de um fármaco é avultado e a longo-prazo. Como ilustrado no Anexo 

I, um potencial fármaco passa por diferentes etapas, bastante regulamentadas pelos governos de modo 

a garantir a qualidade e ética, até começar a gerar receita [3]. Tal facto, associado ao risco do fármaco 

não vir a ser comercializado, que ronda os 11,83%, [7] estão a ser drivers promotores de algumas 

mudanças no sector, tais como: i) a formação de diferentes tipos de alianças estratégicas entre grandes 

empresas (ficando o setor da investigação mais concentrado), ii) o crescimento de pequenas empresas 

sobretudo dedicadas à produção de genéricos e iii) a aposta em produtos com formulação 

botânica/natural (como cosméticos ou suplementos), uma vez que estes necessitam de menor 

investimento e não têm uma legislação tão exigente [7][5][8]. Segundo um relatório intitulado “Pharma 

2020: The Vision- Which path will you take?”, da PwC, haverá uma expansão do mercado farmacêutico 

global, podendo atingir 1,3 trilião de dólares em 2020, sendo este crescimento sobretudo suportado 

pelo recurso crescente a tratamentos preventivos.   
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A evolução científica, o crescimento populacional, a dedicação dos laboratórios a certos nichos de 

acordo com uma especialidade médica, o aumento da esperança média de vida e as condições de 

acesso à saúde e aos fármacos, foram e continuam a ser fatores que potenciaram tanto o surgimento 

de novos produtos como a procura pelos mesmos. Assim, a estrutura do mercado evoluiu no sentido 

de ser mais exigente do ponto de vista estrutural e organizacional, com mais entidades envolvidas na 

cadeia de abastecimento dos produtos farmacêuticos e de saúde [2]. 

 

2.2.   Cadeia de Abastecimento Farmacêutica 

 

A cadeia de abastecimento farmacêutica pode ser definida como “a integração de todas as atividades 

associadas ao fluxo e transformação de drogas, desde a matéria-prima até ao consumidor final, em 

associação com o fluxo de informação de modo a melhorar as relações na cadeia e conseguir-se uma 

vantagem competitiva sustentável” [9]. A cadeia é constituída por várias entidades, como representado 

na Figura 1. A montante da cadeia estão os laboratórios farmacêuticos, sendo operadores 

fundamentais na investigação e produção. Seguidamente encontram-se os distribuidores a grosso, ou 

grossistas, desempenhando um papel relevante na otimização da cadeia uma vez que, sem estes, o 

mapa da cadeia seria bastante complexo com múltiplos pontos de partida e chegada entre laboratórios 

e farmácias, podendo comprometer-se a rentabilidade e sustentabilidade do processo. Por outro lado, 

seria necessário maior armazenamento de stocks a montante, para fazer face às flutuações da procura 

e também não seria comportável praticar-se os curtos lead-times a que assistimos. A jusante, estão os 

distribuidores a retalho, como são exemplo as farmácias, que devem promover a utilização correta e 

racional do medicamento, por parte do cliente, de acordo com a finalidade terapêutica.  

 

 

 

 

 

2.3. Indústria Farmacêutica em Portugal – Génese e Atualidade 

 

Em Portugal, o primeiro investimento na área farmacêutica surgiu em 1891, com a criação da 

Companhia Portuguesa de Higiene. Posteriormente, em 1894 a farmácia Freire de Andrade iniciou a 

preparação de injetáveis em ampolas de vidro. O início do século XX foi marcado pela entrada no 

mercado português de empresas com capital estrangeiro, como é o caso da Bayer (1909). Os períodos 

durante a Primeira Guerra Mundial e o Pós-Guerra foram propícios ao desenvolvimento da indústria 

Laboratórios 

Farmacêuticos  

Distribuidores a 

Grosso 

(Armazenistas)  

Distribuidores a 

Retalho 

(Farmácias) 

 Cliente Final 

Figura 1 Cadeia de Abastecimento de Produtos Farmacêuticos. (Adaptada de: Apifarma.pt) 
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farmacêutica, tendo sido fundados os laboratórios: Sociedade Industrial Farmacêutica (1923) e o 

Laboratório Bial (1924). Na década de 70, a criação do Serviço Nacional de Saúde, captou o interesse 

de outras multinacionais a instalarem as suas unidades de produção e comercialização em território 

luso, o que impulsionou o mercado. Contrariamente, a entrada de Portugal na União Europeia, veio 

desacelerar o crescimento neste sector [6].  

A falta de espaço físico nas farmácias para comportar a variedade de produtos que iam surgindo e em 

alguns casos, para suportar a quantidade necessária de modo a fazer face à procura, foi um problema 

detetado e que ia ganhando proporções. Tal impulsionou, em 1935, o cooperativismo com a criação da 

União dos Farmacêuticos de Portugal. Posteriormente formaram-se outras cooperativas tais como: 

Cofanor, Codifar, Farbeira, Cooprofar, Farcentro, Farsul e a Cofarbel [10]. Os últimos dados, de 2014, 

indicam que o setor farmacêutico compreende 3,5 mil empresas, que representam 1% do total de 

empresas em Portugal e 3% do volume de negócios. Durante esse ano o volume de negócios do setor 

cresceu 3%, o que corresponde a mais 5 pontos percentuais do que em 2013 [11]. Através do Anexo 

II, pode ficar-se com uma ideia mais concreta das verbas que movimentam o setor, verificando-se que 

o peso da importação é superior à receita gerada pelas exportações. De modo a tentar combater tal 

tendência, foi criado o programa PharmaPortugal, que promove a exportação e internacionalização das 

empresas farmacêuticas que produzem e exportam os seus produtos de saúde a partir de Portugal. 

2.4. Consumo de Fármacos e Cadeia de Abastecimento em Portugal 

 

Segundo dados da OCDE (2014), do total de gastos com a saúde, 15,4% destes eram referentes a 

gastos no setor farmacêutico, ocupando Portugal a 16º posição entre os 31 países analisados. O 

consumo de fármacos pela população portuguesa (com mais de 15 anos), pode ser melhor 

compreendido através dos últimos dados do INE, que apontavam que 56,1% da população tinha 

consumido medicados prescritos e 23,9% teria consumido medicamentos não prescritos, pelo menos 

nas duas semanas anteriores ao estudo.  

Relativamente à oferta de mercado, segundo dados do INE, neste existem cerca de 8852 marcas de 

fármacos, que correspondem a 57 742 SKUs. Atualmente a percentagem do valor comercializado, que 

gera lucro para as entidades envolvidas, tem a distribuição presente na Figura 5. A análise da Figura 2 

mostra que a maior percentagem de lucro pertence ao produtor (laboratórios farmacêuticos), tendo a 

menor percentagem o grossista. De acordo com a EFPIA, verifica-se que esta percentagem do 

grossista tem vindo a diminuir até aos tempos atuais [12]. O valor de comercialização dos fármacos é 

controlado a nível governamental, tendo a maioria dos países uma regulamentação base (International 

Reference Pricing - IRP), a qual é depois revista à luz de políticas locais. Deste modo, os intervenientes 

na cadeia de valor farmacêutica não têm margem para gerir os preços de mercado que praticam e não 

sendo este o seu pilar de competitividade, necessitam de apostar noutras estratégias.  
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As farmácias são a entidade da cadeia que emprega mais pessoas, estando registadas nos finais de 

2014, 2889 farmácias e 196 postos farmacêuticos móveis. Assim, existem para cada 100 mil habitantes 

30% de estabelecimentos farmacêuticos. Por outro lado, o setor grossista contribui com 65% do volume 

de negócios gerado pelo comércio de produtos farmacêuticos. Estão registadas no Infarmed possuindo 

licença de distribuição a grosso, 408 entidades. No entanto, também os laboratórios farmacêuticos 

dispõem desta licença, embora geralmente não atuem como grossistas. A área da distribuição a grosso 

é bastante competitiva em Portugal, e segundo a mesma entidade reguladora, as empresas que nela 

operam são: cooperativas, nacionais e multinacionais. O setor cooperativo representa 45,3% do 

mercado e têm apenas cobertura regional (Norte, Centro ou Sul). As multinacionais Alliance Healthcare 

e OCP Portugal possuem distribuição com cobertura nacional [11]. Tanto as farmácias como os 

grossistas estão sujeitos a um conjunto de normas e padrões de qualidade definidos por lei, sendo 

respetivamente designadas por: “Boas Práticas de Farmácia (BPF)” e “Boas Práticas de Distribuição 

(BPD)”.  

 

2.5. Caso de Estudo 

 

2.5.1.  Apresentação da Empresa H 

A Empresa H presta serviços de pré-wholesaling e distribuição de produtos farmacêuticos bem como 

de saúde (humanos e veterinários) a farmácias, tendo como missão apresentar soluções globais, 

inovadoras e de qualidade para a logística dos seus clientes. Além dos serviços que presta, também 

possui marcas próprias de produtos de saúde.   

Apesar do maior fluxo de materiais ocorrer no armazém que detém em Lisboa, que assegura o 

abastecimento das rotas que vão até ao Alentejo, a Empresa H possui outros cinco centros de 

distribuição no país, que servirão as restantes zonas a norte e a sul do Alentejo e mais recentemente, 

o território da Madeira.  

Figura 2 Repartição do Valor Comercial (em %), em 2014, pelas entidades envolvidas na Cadeia de Valor 
Farmacêutica. (Adaptada de: "The Pharmaceutical Industry in Figures", 2016) 
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Em Portugal, a maioria dos seus clientes são as cerca de 2000 farmácias às quais necessitam de 

prestar o melhor serviço. Assim, além da Empresa H, os principais intervenientes na sua cadeia de 

abastecimento (representada na Figura 3) são: laboratórios farmacêuticos (aproximadamente 281), 

farmácias, grupos de compras e revendedores. Chegam à Empresa H produtos provenientes 

diretamente de Laboratórios Farmacêuticos e de Grupos de Compras- designação atribuída quando os 

produtos são comprados por um grupo de farmácias. A empresa envia os produtos para as farmácias 

à medida que estes forem requeridos por uma das vias disponíveis para o efeito, sendo elas: 

encomendas realizadas online ou através do call center, “encomendas pull” (produtos vendidos através 

dos delegados comerciais da Empresa H) ou “transfer orders” (quando a farmácia compra o produto ao 

laboratório e indica como distribuidor a Empresa H). Verifica-se logística inversa de produtos vindos 

das Farmácias para a Empresa H, bem como da Empresa H para os Laboratórios, sobretudo em casos 

de embalagens danificadas ou de produtos com prazo comercial expirado, geralmente definido dentro 

da faixa de 3 meses antes e após a data de validade comercial. Neste último caso, a Empresa H envia 

os fármacos para o Laboratório correspondente, uma vez que cabe a este a destruição dos mesmos. 

Além do fluxo de materiais, existe fluxo de informação bidirecional, entre a Empresa H e as restantes 

entidades envolvidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2. Layout do Armazém e Localização de Produtos 

A necessidade de crescimento, do armazém de Lisboa, promoveu a mudança para o recente armazém 

que conta com 10 400 m2, possui capacidade para 22 000 referências (com possibilidade de expansão 

para 26 500 referências) e cujo layout se encontra na Figura 4. O armazém respeita todas as regras 

impostas pelo Infarmed, no que toca aos agentes que comercializam produtos farmacêuticos, sendo 

uma dessas regras a temperatura controlada em toda a área, que se encontra na faixa 15-24◦C. Sendo 

Fluxo de Materiais Unidirecional 

Fluxo de Informação  

Fluxo de Materiais Bidirecional 

Legenda 

Laboratórios 

Farmacêuticos 
   Empresa H Farmácias 

Grupos de 

Compras 

Figura 3 Esquema Representativo da Cadeia de Abastecimento da Empresa H.  
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a temperatura monitorizada por sistemas Wi-fi, que permitem o envio de alertas online. As novas 

instalações possuem duas principais vantagens, relativamente ao anterior armazém, sendo estas: i) 

possuir locais de armazenamento de stock próximo ao local de picking do produto o que permite reduzir 

desperdícios de movimentação, facilitando a atividade de reabastecimento e ii) promover um “fluxo 

unidirecional” mais organizado dos produtos ao longo do armazém, desde o seu inbound até o 

outbound. 

Estão armazenados mais de 18 000 SKUs divididos entre diferentes áreas consoante as suas 

propriedades fisíco-químicas, imposições legais e rotatividade. Os produtos mais rotativos e possíveis 

de automatizar serão aviados automaticamente a partir do autómato, estando os mais rotativos na 

proximidade da área de expedição. Nas novas instalações existem dois autómatos, enquanto na antiga 

só existia um, o que permite alocar um total de 4077 SKUs a esta zona. Todos os restantes produtos 

estão na zona de aviamento manual.   

A localização de cada produto no armazém pode ser única ou existirem múltiplas localizações (ver 

fluxograma no Anexo III). No caso de produtos com baixa rotatividade será frequente encontrar-se 

apenas uma localização (a de picking), pois há menor volume de stock dos mesmos. Nos restantes 

casos, poderão existir duas localizações: uma localização de picking e uma localização destinada a 

stock buffer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Layout do Armazém da Empresa H, com as principais áreas destacadas a cores. (Adaptada da imagem 
original cedida pela Empresa H). 
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2.5.3.   Estratégias de Posicionamento dos Produtos  

No armazém são observados diferentes métodos de posicionamento dos produtos, sendo o principal 

critério a sua rotatividade. De modo a facilitar o estudo divide-se o sistema entre a zona do autómato e 

a zona da linha manual.  

 

2.5.3.1. ZONA DO AUTÓMATO  

O critério para posicionar os produtos ao longo do autómato é a sua rotatividade. Assim os produtos 

mais rotativos encontram-se mais próximo da “cabeça” do autómato e consequentemente da área de 

expedição. Os fármacos são colocados em canais de diferentes dimensões (Figura 5), sendo libertados 

à medida que são solicitados. Dependendo da dimensão do canal, estes estão programados para 

libertar um máximo de unidades (uni) por encomenda, sendo estas: canais de 2,5m libertam até 20 uni, 

os de 1,5m podem dispensar até 15 uni e por último, os de 0,8m poderão libertar até 10 uni. Quando 

uma encomenda possui mais do que as unidades máximas estipuladas por artigo, sairá um aviso de 

erro no final do avio automático da encomenda, que alertará o operador para a colocação das restantes 

unidades em falta. Como sinalizado na Figura 5, podemos dividir esta área em três zonas: A, B e C. Na 

zona A (Figura 6 (A) e (B)), estão os produtos de maior rotatividade, possuindo os canais dimensões 

de 1,5m e 2,5m. A zona B é um “prolongamento” do tipo de armazenamento encontrado na zona A, 

onde os fármacos estão armazenados em racks cujos primeiros 4 níveis são prateleiras gravíticas 

dinâmicas e os restantes 3 níveis são prateleiras estáticas que abastecem as dinâmicas. No entanto, 

os canais que abastecem o autómato na zona B possuem dimensões menores e dois “níveis”. Assim, 

uma vez que nas zonas A e B, por metro linear do autómato existe um maior número de SKUs, o 

sistema de arrumação adotado permite armazenar mais produtos próximo das zonas de picking. Na 

zona C estão os produtos menos rotativos dentro desta seção, sendo o reabastecimento destes é feito 

por produtos armazenados em prateleiras estáticas. As prateleiras correspondem a estantes em 

corredores adjacentes à localização de picking do produto, assim, cada corredor possui diferentes 

SKUs uma vez que existem 5 níveis de arrumação por estantes (prateleiras) e por cada nível, estão 

armazenados, em média, 3 produtos diferentes. Para facilitar a reposição e a gestão visual, a 

localização do stock de um fármaco, em qualquer uma das zonas, é “em linha” (ou próximo) do canal 

que o contém. O fluxograma do processo de reposição pode ser consultado no Anexo IV.  
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2.5.3.2. ZONA DE AVIAMENTO MANUAL   

A zona de aviamento manual possui diferentes situações relacionadas com as propriedades dos 

produtos bem como a rotatividade dos mesmos. Fazem parte dos produtos que são aviados 

manualmente: i) os fármacos e outros produtos de saúde “comuns”, ii) os psicotrópicos e outros 

medicamentos de acesso restrito, iii) os fármacos que necessitam de ambiente frio, iv) os “grandes 

volumes” (por exemplo, fraldas) e por último, v) os produtos de uso veterinário que se encontram 

segregados dos produtos para uso humano, de acordo com as imposições do Infarmed. Assim sendo, 

tirando os que necessitam de frio e por isso se encontram numa área de frigoríficos com temperatura 

controlada (entre 2-8◦C), o armazenamento dos restantes produtos é feito em: prateleiras estáticas, 

racks estáticas ou racks dinâmicas. Na Figura 6(C) está presente uma das zonas de aviamento manual. 

Uma vez que aqui a localização dos produtos é mais complexa, torna-se essencial para o operador o 

uso de um “ring scanner” que lhe indicará, não só a localização do produto, bem como a quantidade 

que necessitará para uma dada encomenda, sem comprometer a sua disponibilidade manual. 

 

 

  

 

 

 

 

 

A B C 

Figura 6 Zona do Autómato: (A) Posicionamento do Stock na Zona A, (B) Racks Dinâmicas da 

Zona A. Em (C) Uma das Zonas de Aviamento Manual. 

Sentido do Aumento de Rotatividade 

Zona A Zona B 

2,5m 

1,5m 
0,8m 0,8m 

Figura 5 Esquema Representativo das Zonas do Autómato. (Adaptada da imagem 
original cedida pela Empresa H) 
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2.5.4.   Processo do Inbound ao Outbound dos Produtos   

O processo do inbound ao outbound, na Empresa H, é constituído pelas seguintes atividades 

sequenciais presentes na Figura 7. De seguida descrevem-se cada uma das mesmas detalhadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4.1. RECEÇÃO  

A receção dos produtos provenientes dos laboratórios começa pelas 6h e termina por volta das 11h30 

da manhã. Foi pré-estabelecida uma janela temporal para cada laboratório que irá realizar entregas, 

sendo agendados para mais cedo aqueles que irão entregar um maior volume de mercadoria, havendo 

assim mais tempo para proceder à sua posterior conferência e arrumação. Durante o período de 

entrega são realizados alguns procedimentos habituais, tais como a verificação dos documentos que 

acompanham os produtos bem como os registos de temperatura do veículo que os transportou. Uma 

vez que se tratam de produtos que devem ser mantidos numa faixa de temperatura específica 

(necessitando de atenção redobrada os “frios”), este processo é fundamental. A Empresa H possui sete 

cais de receção, embora só use três dos cais por questões de aproveitamento do espaço interior, o que 

permite o descarregamento simultâneo de mais do que um veículo.   

 

2.5.4.2. CONFERÊNCIA E ARRUMAÇÃO 

A conferência geralmente ocorre de acordo com o volume de produtos e/ou a prioridade que os mesmos 

possam apresentar. A necessidade de reposição de um dado SKU, cujo stock se encontra na zona de 

conferência, será um dos casos de prioridade, de modo a que o produto possa ser rapidamente 

libertado para o aviamento. Dependendo da origem dos produtos o método usado para a conferência 

é diferente. Quando provêm de laboratórios farmacêuticos, o processo é informatizado o que permite 

Figura 7 Esquema com as Atividades Sequenciais que compõe o Processo desde o Inbound até ao 
Outbound dos produtos. 
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uma rápida conferência por parte do operador. No caso de produtos que chegam à Empresa H via 

grupos de compras, o processo é manual, tendo o operador que conferir unidade a unidade, o que faz 

com que seja necessário despender mais tempo.   

Depois da conferência, os produtos são separados por zonas às quais se destinam, de modo a facilitar 

a sua identificação e transporte para a arrumação. Sendo que a arrumação pode ser para as zonas de 

“stock buffer” ou diretamente para as localizações de picking. A área de conferência e arrumação pode 

ser vista na Figura 8 e no Anexo III encontra-se o fluxograma do processo de arrumação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4.3. AVIAMENTO DA LINHA AUTOMÁTICA E PICKING NA LINHA MANUAL 

 

Segue-se posteriormente o aviamento das encomendas solicitadas (ver Anexo V). O sistema 

informático, calcula o número de banheiras (caixas onde as encomendas são enviadas) necessárias 

para proceder ao aviamento de uma encomenda, fazendo a alocação do número de banheira(s) 

necessária(s) à(s) qual(ais) atribui um código específico.  

O aviamento ocorre nos períodos compreendidos entre: 6h-8h, 12h-15h e 17h00-23h, sendo que neste 

último existe maior fluxo de materiais, pois irá satisfazer encomendas de mais rotas. A maioria dos 

aviamentos começa pelo autómato, uma vez que é onde estão os produtos mais requisitados. Após o 

autómato transferir a encomenda para a banheira, esta segue: a) para a zona de expedição, se já não 

tiver mais espaço livre ou caso não lhe tenham sido alocados produtos presentes na zona manual ou 

b) para a zona manual de aviamento. No caso de seguir para a zona manual, o próprio sistema vai 

monitorizando as paragens que a banheira deve fazer, forçando-a a parar na zona onde será realizado 

o picking dos produtos em falta. Após o operador colocar os produtos em falta da sua zona, este devolve 

a banheira ao tapete, de modo a que continue o circuito até a encomenda ser totalmente satisfeita e 

posteriormente siga para a zona de faturação, colocação de tampa e cintas, que garantem a integridade 

do conteúdo- (Figura 9 (A) e (B)). 

Figura 8 Área de Receção, Conferência e Separação dos produtos para posterior arrumação. 
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2.5.4.4. EXPEDIÇÃO 

Estando a encomenda pronta, esta segue para a área de expedição (Figura 10). Cada banheira é 

encaminhada para uma das rampas de expedição, consoante a rota à qual se destina. São realizadas 

126 rotas diárias (excluindo as de serviço e as de fim de semana), existindo 4 períodos principais de 

abastecimento às farmácias, designando-se por: rota da manhã até às 8h; rota da tarde (exceto as de 

serviço) até às 15h; “rota platina” entre as 16h-17h30 e a “rota de serviço” entre as 18h-21h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5. Operação de Reabastecimento 

 

A operação de reabastecimento das localizações de picking está intimamente relacionada com o 

caso em estudo, assim, exigiu um estudo mais detalhado.  

A B 

Figura 9 Em (A): Área de Faturação e em (B) Colocação de Tampa e Cintas na banheira para que siga 
para a expedição. 

Figura 10 Rampas Gravíticas na área dos Cais de Expedição. 
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O método de reabastecimento utilizado, depende da localização do produto, distinguindo-se 

diferentes metodologias, como demonstra o fluxograma do Anexo IV. No que diz respeito às racks 

dinâmicas (do autómato e da zona manual), estas são reabastecidas num período matinal, antes 

do pico de aviamento. Atualmente, a necessidade ou não de reposição de uma dada localização, 

fica ao critério do operador que toma a decisão baseando-se na sua sensibilidade/ conhecimento, 

quanto ao consumo do produto. Se o operador optar por reabastecer, fá-lo até perfazer o máximo 

de produto que a localização suportar. Com este modus operandi, pode incorrer-se em excesso ou 

defeito nos níveis de reposição, o que potenciará possíveis perdas de tempo quer no processo de 

reabastecimento, quer no processo de picking. A título ilustrativo, atualmente verifica-se que o 

operador necessita de aproximadamente 2 horas para fazer o reabastecimento das racks 

dinâmicas da linha manual.   

Relativamente às restantes localizações, estas também poderão ser previamente reabastecidas se 

for detetada, por norma pelos colaboradores responsáveis pelo picking, uma necessidade de 

reabastecimento.  

A ocorrência de stockouts durante o aviamento, obriga à paragem do processo de aviamento da 

encomenda em causa, bem como, à necessidade de ser efetuado um pedido, por folha, do produto 

em falta. Este procedimento, varia ligeiramente consoante a zona onde o produto se encontra. 

Usualmente, utiliza-se um código de cores, sendo feitos pedidos urgentes em folhas amarelas e 

pedidos fora do período de aviamento em folhas brancas. A exceção é a zona de aviamento 

automático onde apenas existem pedidos em folhas brancas, sendo todos os pedidos considerados 

“urgentes”.  

A Equipa de Arrumação é responsável pela reposição de produtos, sendo esta composta por 14 

colaboradores. Os turnos e a disponibilidade de colaboradores por turno, são informações 

presentes na Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 Constituição da Equipa de Arrumação, por turno laboral.  
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As características e quantidade do produto determinam se o processo será realizado manualmente 

e/ou com recurso a máquinas. Assim, além da disponibilidade do capital humano, há que considerar 

a disponibilidade de recursos materiais. No Anexo VI estão listados os equipamentos utilizados 

pela Empresa H e a sua disponibilidade numérica.  

 

2.5.6. Gestão Lean e Indicadores de Performance  

 

2.5.6.1. GESTÃO LEAN  

Em 2015 a Empresa H começou a aplicar a filosofia Lean, com o intuito de promover mudanças 

funcionais e estruturais, no armazém que possuía, bem como para implementar uma mudança a nível 

organizacional com foco na melhoria contínua. No novo armazém onde se encontra agora, pretende 

continuar a implementar e praticar uma sinergia positiva entre o seu modus operandi e os conceitos e 

ferramentas Lean.  

A nível da organização do espaço a empresa tem adotado alguns elementos de gestão visual e 

estrutural, tais como: a sinalética no chão da área de receção/ conferência que indica o local de destino 

de armazenamento e uso de estantes que promovem um sistema mais ergonómico (Figura 8), a 

colocação de etiquetas para identificação de corredores (Figura 12 (A)), o uso de etiquetas de 

identificação dos produtos de diferentes cores para facilitar o seu reabastecimento (Figura 12 (B)), ou 

a indicação luminosa presente no autómato quando um canal está vazio (Figura 12 (B)).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gestão Lean não se faz sem o envolvimento de todos os colaboradores, transversais aos vários 

departamentos de uma empresa. Assim, a este nível, o espírito da filosofia Lean está presente na 

Empresa H através de Kaizen diários entre as equipas de secção, sendo que cada equipa possui um 

A B 

Figura 12 (A) Identificação dos Corredores na Zona de prateleiras estáticas do autómato e em (B) Zoom 
de uma zona do autómato com Sinalética de Etiquetas e Canal Vazio. 
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“quadro Kaizen” no “chão de armazém”. Também é realizado “Kaizen Projeto” semanalmente, que 

geralmente conta com a participação dos supervisores de secção do armazém bem como com outros 

colaboradores e elementos da direção da Empresa H.    

 

2.5.6.2. INDICADORES DE PERFORMANCE  

A melhoria contínua não seria possível de praticar sem conhecimento da performance atual da 

empresa. No caso da Empresa H os índices de performance utilizados são medidos e reportados 

diariamente, de modo a que possam ser analisados e se necessário, são tomadas medidas corretivas. 

Os indicadores podem ser consultados no Anexo VII. 

 

2.5.7.  O Desafio: Processo de Reabastecimento na Empresa H 

A sazonalidade associada ao consumo de fármacos, a enorme variedade de produtos presentes no 

armazém da Empresa H e as diferentes realidades dos locais de armazenamento dos produtos, são 

fatores que dificultam o processo de previsão relativo ao reabastecimento (reposição de produto na sua 

respetiva localização de picking). Atualmente, o reabastecimento tanto das localizações de picking, 

como das localizações de stock que lhes servem de buffer é uma atividade realizada de forma empírica. 

Assim, é uma operação dependente do conhecimento que foi sendo adquirido pelos operadores, não 

é otimizada o que promove desperdícios de movimentação (de stock, de pessoas e máquinas) e 

potencia pedidos de stock desnecessários. Por outro lado, a atividade também se torna mais suscetível 

a falhas que obrigam à paragem do aviamento por falta do produto e em último caso, à falta do produto 

ou de quantidade suficiente do mesmo para satisfazer a encomenda. Tendo em conta este contexto, e 

a intenção de melhoria contínua por parte da Empresa H, o desafio passa por estudar as vendas da 

empresa bem como os locais de armazenamento, de modo a definir um algoritmo que funcionará como 

um Kanban de reabastecimento, indicando ao colaborador quando deve proceder à reposição e que 

quantidade de produto está associada a essa atividade. O algoritmo deverá ser definido para as 

localizações de picking de ambas as zonas de aviamento: automática e manual. De acordo com as 

propriedades físico-químicas dos produtos e imposições legais os produtos possuem diferentes 

necessidades de armazenamento, assim sendo, a zona manual está subdividida em várias áreas, que 

também serão objeto de estudo.  

 

2.6.  Conclusão do Capítulo  

 

A indústria farmacêutica movimenta-se num mercado dominado por elevados padrões de exigência 

relativos à qualidade e ao serviço prestado ao cliente, sendo também bastante competitivo. Tal só é 

possível a partir da manutenção de cadeias de abastecimento organizadas com várias entidades 
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envolvidas. A Empresa H atua nesta área de negócio como grossista farmacêutico, prestando um 

serviço de pré-wholesaling e distribuição a cerca de 2000 farmácias. Pretende manter o seu 

posicionamento no mercado e continuar a ser associada a um serviço de excelência. Assim, aspira a 

melhoria contínua dos seus processos em armazém, através da combinação do seu modus operandi 

com a filosofia Lean. Tendo em conta os seus objetivos e a oportunidade de melhoria detetada, a 

Empresa H pretende otimizar a sua atividade de reabastecimento de stock, que atualmente é efetuado 

de forma empírica pelos operadores.  
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3. Revisão da Literatura  

 

3.1.  Filosofia Lean (Lean Production)  

 

Atualmente a competição entre empresas que operam na mesma área, não é apenas a nível do 

mercado doméstico, mas também do mercado internacional. A sua posição competitiva passa por ter 

um bom nível de serviço associado a qualidade, proporcionando o que o cliente procura no tempo certo, 

com o menor custo para a empresa [13]. Ou seja, o foco da value chain (que incorpora quer atividades 

primárias como a logística quer atividades de suporte como a gestão de recursos humanos) passa por 

gerir todas as relações de modo a criar o maior lucro possível para todos os intervenientes [14]. 

Assim, as empresas procuram adotar metodologias que apoiam esse posicionamento da empresa. É 

neste contexto que a filosofia Lean, muitas vezes referida pelo termo “logística Lean”, é empregue em 

vários setores industriais e de prestação de serviços uma vez que permite aumentar a competitividade 

da empresa através da sua eficiência de processos e eliminação de desperdícios [15] [13] [16].  

 

3.1.1. Nascimento e Evolução do Conceito Lean  

 

No início do século XX a indústria automóvel iria experimentar uma grande transformação. Até então o 

mercado era virado para a produção orientada para os requisitos de cada cliente em específico, o que 

fazia com que o produto se destinasse apenas a um mercado nicho devido aos preços elevados e a 

qualidade do mesmo fosse incerta, pois cada modelo acabava por ser um protótipo. Estes foram os 

problemas que Henry Ford e Fred Taylor detetaram e tentavam ultrapassar. Ford criou então o Modelo 

T, que permitia uma montagem rápida e ações de produção em linha promovendo um fluxo contínuo. 

A produção deste modelo seguia o princípio da produção em massa estabelecido por Taylor, que é 

considerado o pai da engenharia industrial [17]. Desde modo, a indústria passou da produção artesanal 

para a produção em massa, que permitia um maior volume de produção associada a menores custos 

[18]. 

Com esta base começa a ser desenvolvido no Japão, por Taiichi Ohno o Toyota Production System 

(TPS) que tinha como ideia central a eliminação do desperdício. Para Ohno tal iria promover o aumento 

da produtividade dez vezes [1].  

No ocidente o conceito associado ao TPS, começa a ser designado por Lean Production System, 

registando-se como uma das primeiras tentativas de exportar a filosofia, o projeto NUMMI (1986) 

resultante da joint-venture entre a Toyota e a General Motors, que tinha como objetivo desenvolver as 

suas competências Lean [19].  
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3.1.2. Génese Lean – Toyota Production System (TPS)  

No período Pós-Guerra a indústria Japonesa, tendo em conta a sua economia débil e falta de recursos 

humanos, enfrentava sérios desafios para se manter competitiva face à indústria americana [20]. O 

Toyota Production System (TPS) foi pensado para manter a Toyota competitiva neste ambiente, 

estando a “casa TPS” esquematizada na Figura 13, onde o trabalho padronizado é a sua “fundação” e 

o Just-in-time e o Jidoka os seus princípios pilares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partindo do topo para a base da “casa”, segue-se uma explicação mais detalhada dos conceitos que a 

constituem.  

 

3.1.2.1. JUST-IN-TIME (JIT) 

O Just-in-time nasceu no Japão por volta de 1970, como uma filosofia de gestão com o objetivo da 

redução de níveis de inventário, bem como da eliminação de desperdícios em qualquer das suas formas 

[13]. Pressupõe organizar um fluxo contínuo quer de matéria quer de informações dentro da empresa 

[21]. Para tal, o analista Lean deverá ter uma visão integrada, entre: pessoas, fábrica/armazém e 

sistema de funcionamento com foco na melhoria [13].  

Na produção tradicional os stocks são essências para corresponder a desvios da procura ou a falhas 

de abastecimento, servindo como uma proteção para que o sistema de produção não pare [22]. Em 

oposição está a filosofia JIT, onde a existência de inventário constitui uma fonte de desperdício que 

também camufla problemas associados ao processo de produção, como a falta de qualidade ou 

existência de bottlenecks [21]. Assim, a ocorrência de stockouts deverá ser prevenida recorrendo à 

vigilância e produção de quantidades necessárias, ao invés da acumulação de stock [15]. As causas 

Figura 13 Esquematização do Toyota Production System (TPS), através da 

"Casa TPS". (Adaptada de Lean.org) 
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que originam flutuações na procura também deverão ser analisadas, de modo a serem estudadas 

possíveis estratégias de as controlar. Pode-se então concluir que pela filosofia JIT, a organização do 

sistema de produção bem como de toda a cadeia de abastecimento, são fatores fundamentais para 

que seja possível haver sensibilidade de previsão a flutuações e o sistema possua capacidade de 

resposta a estas [23]. 

O just-in-time implica a entrega: do produto certo, na quantidade pretendida, no local e no tempo 

corretos e por último, com a apresentação devida. Para tal baseia-se em três elementos chave: sistema 

pull, fluxo contínuo e tempo de Takt [13]. 

O sistema pull, intrinsecamente relacionado com o fluxo contínuo, pressupõe que apenas existe fluxo 

de materiais quando há uma necessidade sinalizada, de uma dada quantidade de um dado material. O 

fluxo deverá ser de pequenas quantidades, em lead-times fixos e previstos para as atividades de 

entrega e recolha dos produtos, que são realizadas através de rotas fixas designadas por “milk runs” 

[15]. O fluxo contínuo de materiais pode ser conseguido através de dois modos: através de uma linha 

com o sistema “one piece flow” ou com recurso ao sistema Kanban, um cartão de sinalização que faz 

a conexão entre células de produção e acompanhará o produto ao longo do seu “percurso” pela fábrica 

ou armazém [24] [13]. Os Kanbans irão potenciar: a padronização, a redução dos tempos de setup e a 

automação [25]. Além dos materiais, o fluxo contínuo também abrange o fluxo de informação, que 

deverá ser feito com recurso a sistemas informáticos (como o ERP ou MRP) combinado com elementos 

visuais como os andons [26] [15].  

Takt é uma palavra alemã utilizada para designar o compasso de uma composição musical, sendo o 

Tempo de Takt o ritmo de produção necessário para atender a um determinado nível de procura, tendo 

em conta as restrições de capacidade de produção de uma linha ou célula. Matematicamente, é 

calculado pela divisão do tempo diário de operação pelo número de peças requeridas por dia. Sendo 

frequente o uso de andons ou outros elementos visuais para transmitir informação acerca do tempo de 

takt, uma vez que, a lógica visual é muito frequente na filosofia Lean. O uso de lógica visual facilita a 

transmissão de informação, amplifica a capacidade de tratamento de dados no “chão-de-fábrica” e 

promove uma redução do tempo de feedback necessário para reagir [24] [27]. 

A implementação de um sistema JIT só é possível tendo equipas de trabalho organizadas e motivadas 

[21]. O objetivo a longo-prazo passa por ter um sistema JIT em toda a cadeia de abastecimento 

envolvida numa dada atividade de negócio, sendo que para tal deverá haver uma relação colaborativa 

entre todas as organizações envolvidas [23] [28]. 

 

3.1.2.2.  JIDOKA 

 

O conceito Jidoka, que significa ”automação com toque humano”, é outro dos pilares do TPS [29][30]. 

Associado ao conceito estão três atributos, nomeadamente: i) individualização do trabalho do homem 
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e da máquina, ii) garantir que o homem e a máquina trabalham de modo independente e iii) a máquina 

tem mecanismos “à prova de erro” ao nível do setup e das atividades de carga e descarga, que 

permitem a paragem do processo em caso de anomalia garantindo os padrões de qualidade. Um outro 

modo de aumentar os padrões de qualidade, que ocorrem ao nível das tarefas desempenhadas pelo 

operador, passa por colocar junto das máquinas manuais de instrução de práticas de bom uso [31].  

 

3.1.2.3.  TRABALHO PADRONIZADO 

O objetivo do trabalho padronizado é criar métodos de trabalho que visam cumprir com os objetivos do 

TPS: redução de desperdícios e manutenção da qualidade na produção. O exercício passa por construir 

uma sequência de trabalho segura e eficaz que tem em conta não só as atividades a desempenhar 

bem como a movimentação dos trabalhadores, tendo em conta: a eficiência das atividades, a 

adequabilidade dos equipamentos às funções, a boa gestão dos recursos e a possibilidade de controlo 

visual do processo [32]. Assim, torna-se um ciclo a criação de um processo de: prática, observação, 

repetição e refinamento de atividades [26].  

Ohno estabeleceu três elementos que constituem o trabalho padronizado: tempo de takt, sequência de 

trabalho corresponde à ordem pela qual as atividades devem ser desencadeadas e inventário standard 

(SWIP).  

 

3.1.2.4. HEIJUNKA 

A procura por parte dos clientes tende a sofrer variações ao longo dos períodos, sendo objetivo do 

Heijunka suavizar o efeito destas flutuações na produção, que poderiam resultar na acumulação ou 

rotura de stock, promovendo um abastecimento contínuo a jusante e uma procura constante, derivada 

dos processos a montante. Assim, para cada linha de produção, são analisados dados referentes à 

procura, de modo a serem pensados e calculados parâmetros relativos: à sequência de produção, ao 

“mix” de produtos e ao tamanho do lote [32].  

 

3.1.2.5.  KAIZEN 

 

No início de 1960 Shirgeo Shingo introduziu o conceito de “zero controlo” de qualidade, com o sistema 

de inspeção baseado em poka-yokes. A partir destas ideias em 1962 Tetsuichi Asaka e Kaoru Ishikawa 

desenvolveram os “círculos de qualidade”, que visam a resolução de problemas qualitativos 

responsáveis pela paragem do processo de produção. Assim nasceu o que atualmente se consideram 

de eventos Kaizen. Sendo “Kaizen” uma palavra japonesa, onde “kai” significa pensamento e “zen” 

significa bom, conjuntamente o sentido literal é: melhoria contínua [33]. 
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Um evento Kaizen tem como objetivo promover melhorias rápidas, que não necessitam de grande (ou 

nenhum) investimento e cujas ideias de melhoria, se caracterizam por ter baixo risco de implementação 

[34] [33]. Assim, os eventos Kaizen são uma forma de acelerar a melhoria de produtividade, através do 

ganho substancial de: tempo, espaço e trabalho necessários [33] [26].  

A filosofia Kaizen baseia-se em alguns princípios, tais como: a maior fonte de defeitos de qualidade 

ocorre durante o processo, diminuir a variabilidade do processo é vital para melhorias de qualidade, 

necessidade de identificar e diminuir atividades que não criam valor, diminuição do desperdício, recolha 

e análise de dados visam a resolução de problemas, todas as ideias devem ser aceites e se possível 

exploradas, o local de trabalho deve manter-se limpo e organizado respeitando o conceito “5S” e 

capacitar o trabalhador para a autonomia na promoção de mudanças [35].  

Realizar um evento Kaizen é sinónimo de flexibilidade, uma vez que pode ser aplicado a todo o 

processo e realizado em qualquer zona, desde o escritório à zona operacional [33]. Tal evento faz-se 

pela da análise de problemas através do pensamento Lean e com recurso a diversos métodos e 

ferramentas Lean, sendo exemplos disso: o mapeamento de atividades, gráficos de dispersão, 

histogramas ou metodologia 5S. Sendo que não existe uma “receita” a aplicar, as empresas devem 

fazer um reconhecimento das suas fraquezas com potencial de melhoria bem como das suas 

capacidades orgânicas, [26] embora exista um “Kaizen Implementation Manual” que trará um nível de 

competência e entendimento aos participantes de eventos Kaizen [33]. A duração média do evento 

situa-se entre três a cinco dias e deverá ter início apenas quando houve uma preparação prévia, uma 

vez que os resultados obtidos são proporcionais à preparação. São Figuras participantes do evento: i)o 

líder do projeto, ii) um moderador e iii) os membros da equipa (deverá ser um grupo heterogéneo com 

pessoas de diversos setores da organização bem como por convidados exteriores)[36]. 

Segundo Rother & Shook existem dois níveis de Kaizen: i) Kaizen de Fluxo (ou de sistema) com foco 

no valor de fluxo de um processo ou apenas de um conjunto de ações e ii) Kaizen de Processo onde o 

foco é um dado processo em particular, sendo dirigido às equipas e líderes envolvidos no mesmo [37].  

O maior investimento Kaizen é no capital humano, uma vez que promove uma “gestão participativa”, 

entre todos os intervenientes num dado processo, e pretende treina-los para uma visão de gestão Lean, 

[26][21] sendo que, à medida que os eventos ocorrem o treino e educação dos colaboradores para esta 

matéria aumenta, o que também é um elemento que cria valor para a empresa. [33] No entanto, um 

dos maiores desafios na implementação Kaizen é precisamente a resistência à mudança detetada nas 

organizações, [26] surgindo frequentemente a questão “se estamos a fazer assim e está a correr bem, 

porquê mudar?”. A rejeição à introdução de um projeto Kaizen trata-se de um dos motivos pelo qual é 

tão importante o envolvimento de toda a organização, além de ser imprescindível para a 

sustentabilidade do projeto a longo-prazo [33] [26][22]. 
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3.2.  Pensamento Lean (Lean Thinking)  

 

O Lean Production subjacente ao Toyota Production System evoluiu para uma filosofia de pensamento- 

Lean Thinking (Pensamento Lean) [38] [39]. Esta baseia-se na expansão da filosofia Lean a toda a 

supply chain, já tendo sido documentada a sua aplicação a várias áreas de negócio [22]. O Pensamento 

Lean tem como princípios base: [39][40] 

1) Valor- os produtos devem estar projetados para corresponder às expetativas dos clientes e ao valor 

que estes estão dispostos a pagar. 

2) Cadeia de Valor- todas as atividades devem gerar valor para o cliente, sendo reduzidas todas as 

fontes de desperdício. 

3) Fluxo Contínuo- o fluxo deve ser eficiente, de preferência sem stocks intermédios. O fluxo depende, 

entre outras coisas, da quantidade requerida a jusante.    

4) Sistema Pull- o processo deve ser flexível de modo a permitir produzir as quantidades individuais, 

quando estas são requeridas.  

5) Procura da Perfeição- visa a criação de um ambiente de constante revisão, com foco na sugestão 

de ações de melhoria, isto é, uma contínua aprendizagem a partir dos erros cometidos.  

A melhoria contínua possui um grande ênfase, na entrega de um produto/ serviço de valor ao cliente. 

No entanto, só será realmente uma melhoria feita através do Pensamento Lean, se toda a supply chain 

for robusta (para garantirmos o fluxo de valor) e para tal, deve haver um foco na redução, e se possível 

eliminação, de desperdícios.[22]  Ohno descreveu os sete desperdícios a eliminar, sendo estes[30]: i) 

sobreprodução do produto. Produzindo em quantidades desajustadas e/ou demasiado cedo, este é o 

pior dos sete desperdícios, uma vez que, influenciará os restantes, ii) transporte desnecessário de 

peças entre estações, iii) tempos de espera dos trabalhadores devido, por exemplo, a tarefas não 

balanceadas, espera devido a faltas de stock ou falhas de máquinas, iv) produção com defeitos, v) 

inventário sob a forma de matéria-prima, WIP ou produto terminado. Sendo que todo o inventário será 

excessivo, desde que não se traduza em vendas, v) movimentação de pessoas que procuram por 

ferramentas ou materiais, vi) excesso de processamento que não adiciona valor ao produto. Além 

destes sete desperdícios, foi acrescentado um oitavo desperdício, relacionado com o não 

aproveitamento do capital humano, nomeadamente do seu potencial criativo [41]. 

A implementação de uma filosofia de pensamento Lean passa pelos seguintes passos: a) recolha de 

dados acerca de como é realizado o processo atual, procedendo-se à verificação de quais são as fontes 

de desperdício (ou “Muda”) não necessárias e as que geram valor. Para tal dever-se-á começar por 

elaborar um mapa de todo o processo, de modo a ter-se um “Big Picture Mapping”; b) analisar os dados 

recolhidos para se identificar os problemas; c) elaborar um plano alternativo que seja sustentável e 

promova a eliminação dos desperdícios e a qualidade do produto; d) implementar o plano projetado; c) 

definir os parâmetros que permitirão comparar o projeto anterior com o atual implementado, de modo 
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a se monitorizar os possíveis benefícios [22]. Embora o objetivo seja a redução de custos, tal deve ser 

feito tendo em conta três outros objetivos: i) garantia de qualidade, ii) controlo de quantidade permitindo 

que o sistema seja flexível a variações na procura e iii) respeito pelo homem [25].  

Lean Thinking pratica-se seguindo-se um processo que pode refletir algumas das seguintes estratégias: 

Standardize-Do-Check-Act (SDCA), Total Quality Management (TQM), Total Productive Maintenance 

(TPM) ou ciclos Plan-Do-Check-Act (PDCA), presentes no círculo de qualidade do TPS. No que diz 

respeito à estratégia PDCA, esta é composto pelas etapas: i) “Plan”, passa pela identificação e análise 

dos problemas, desenhando posteriormente um plano com pelo menos uma contramedida para casa 

situação anormal detetada; ii) “Do”, diz respeito à implementação do plano; iii) “Check” corresponde à 

verificação e avaliação de resultados obtidos e iv) “Act” é a etapa da padronização de melhorias e 

sugestão de medidas alternativas, caso não se visualizem progressos [33] [42]. 

A aplicação dos conceitos Lean Thinking terá de alinhar com uma transformação organizacional da 

empresa. Verifica-se que poderá existir uma dificuldade inicial de implementação associada à não 

perceção do estado inicial do processo a melhorar. No entanto, a maior dificuldade vista em empresas, 

que compromete o sucesso do projeto, é a falta de uma direção clara bem como de um projeto com 

etapas definidas [40][43] [44]. 

 

3.3.  Ferramentas Lean  

 

São várias as ferramentas Lean que podem ser utilizadas em diferentes etapas do processo: avaliação, 

promoção de melhoria e avaliação. No Anexo VIII listam-se alguns desses método e ferramentas Lean, 

que seguidamente serão explorados.  

 

3.3.1. Modelo A3/ VSM   

Muitas empresas possuem conflitos internos entre os seus diferentes setores e por vezes, não 

conseguem ter uma visão independente e humilde, para perceberem quais os fatores que os afastam 

dos seus objetivos. O mapeamento do fluxo de valor é uma metodologia que permitirá visualizar e 

ajudar a resolver desconexões, redundâncias e lacunas existentes no processo praticado pela empresa 

[45].  

No VSM devem constar informações, acerca de cada estação de trabalho, relacionadas com: fluxo de 

matéria-prima (WIP), produtos terminados, colaboradores por posto, disponibilidade de máquinas, 

tempo de ciclo, tempo de change over e outros dados que forem significativos. Devem ser mapeadas 

relações, que promovem e não promovem criação de valor quer intra quer inter-empresa. Assim sendo, 

além do fluxo de materiais também deve ser mapeado o fluxo de informação [46][41]. Rother e Shook 
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(2003) exemplificam como construir um VSM para uma dada empresa, fazendo um projeto faseado 

cujo objetivo é melhorar a performance da empresa [47].  

 

3.3.2. 5S´s  

 

As empresas estão em constante mudança, adaptando-se: às exigências dos mercados, à saída e 

entrada de novos produtos ou ao aparecimento de novas tecnologias. Pode dizer-se que todas as 

entidades envolvidas numa cadeia são “organismos vivos” e assim sendo, devem perceber o ambiente 

externo e adaptar-se ao mesmo. Tal inclui a eliminação da “gordura” desnecessária. O método dos 

5S´s é muitas vezes o primeiro a ser aplicado, uma vez que irá tornar mais clara a visão dos problemas, 

ao promover, entre outras coisas, a eliminação de excessos [48]. O seu nome deriva das etapas do 

processo, que em japonês começam todas por “s”, sendo estas: i) separar (seiri).  Consiste em deixar 

no local de trabalho apenas os objetos necessários, onde são necessários e na quantidade adequada; 

ii) limpar (seiso), mantendo o espaço e os equipamentos limpos e funcionais, iii) padronizar (seiketsu) 

passa por garantir a uniformização do processo, impedindo a sua paragem, através das etapas acima 

descritas; iv) sustentabilidade/ disciplina (shitsuke), isto é, fazer com que o conceito faça parte da rotina 

dos funcionários e se mantenha a longo-prazo [33]. Além dos 5S´s alguns autores definem um sexto 

“S”, relativo à segurança [49]. 

 

3.3.3.  Indicadores de Performance (KPIs) e Gestão Visual 

O processo para determinar quais os indicadores de performance adequados delineiam-se a partir da 

estratégia da empresa, dos seus objetivos estratégicos, da perceção de qual é a sua visão, a sua 

missão e valores. Os indicadores devem ajustar-se à estratégia e posicionamento, modificando-se 

quando existe uma mudança de “direção” [50]. Inicialmente os indicadores eram focados no 

desempenho financeiro, no entanto, apesar de úteis e necessários, tais indicadores não transmitem 

informação acerca do modo como correm as atividades na empresa e qual o impacto de certas 

estratégias adotadas, nomeadamente, as que dizem respeito à inserção de novas tecnologias e de 

implementação de melhoria contínua [49]. Deste modo, as empresas devem basear a sua avaliação 

em diferentes tipos de métricas. Dimancescu e Dwenger classificaram as métricas em três tipos: i) 

Estáticas. São obtidas depois da atividade ocorrer, ii) Dinâmicas. Estas permitem prever o resultado de 

uma dada atividade em progresso e ajudam a identificar a necessidade de terem-se que tomar medidas 

corretivas e iii) Motivacionais. Que traduzem os objetivos, são avaliação que pretendem promover a 

cultura de melhoria contínua [52]. Moonen e Popova reuniram diferentes indicadores de performance, 

relacionados com: as perspetivas internas sob o ponto de vista da gestão tendo em conta vários fatores, 

perspetiva interna sob o ponto de vista dos funcionários e perspetiva externa sob o ponto de vista dos 

consumidores bem como o sob de vista da sociedade [53].  
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Cada vez mais as empresas são organizações complexas, com cadeias de abastecimento dispersas. 

Tal torna a transmissão de informação uma tarefa essencial e exigente, sendo que o problema 

geralmente não é a disponibilidade de informação, mas sim a ineficiência na transmissão. O uso de 

comunicação visual é uma metodologia Lean, que retira partido das muitas das suas ferramentas, e 

permite transmissão eficiente de informação, por vezes também em tempo real [51]. Bilalis et al. 

escrevem que a melhor maneira de transmitir informação é através de recursos visuais como: imagens, 

códigos de cores, símbolos ou esquemas [54].. Sabe-se que muitas das estratégias de melhoria, para 

problemas apresentados durante eventos Kaizen (e não só), podem ter solução em medidas simples 

como a etiquetagem ou recurso a outras metodologias de alerta visual (andons) [55]. A metodologia 

visual tem sido aplicada em várias áreas, revelando-se particularmente eficiente no “chão de fábrica”, 

no entanto, muitas organizações não sabem como retirar o maior partido desta [56] [50].  

 

3.3.4. Six-Sigma   

O conceito Six-Sigma surgiu pela Motorola quando esta publicou “Six Sigma Producibility Analysis and 

Process Characterization” [57]. O propósito da técnica era começar a desenhar uma fase de produção 

com produtos de qualidade “six sigma”, isto é, apenas ter um máximo de 3,4 peças defeituosa por um 

milhão de peças produzidas [58].A ferramenta six-sigma permite detetar variações aos rácios de erros 

do processo, através de métodos estruturados, como os estatísticos e métricas de performance, e 

assim, eliminar custos que não criam valor [41] [59]. O foco é no cliente, na criação de valor sob o ponto 

de vista do cliente, e na produção com qualidade ao menor lead-time, bem como ao menor custo. [60]. 

A sua aplicação tem sido implementada em vários tipos de empresas de diversos setores, como 

detalham Cherrafi et al. [59]. 

 

3.4.  Lean Six-Sigma 

 

A filosofia Lean não possui as ferramentas de análise de dados e estatísticas necessárias para estudos 

associados a problemas mais complexos. Por outro lado, a metodologia Six-Sigma e as suas 

ferramentas per si não melhoram processos. Aplicando-se uma abordagem híbrida Lean Six-Sigma, a 

sinergia entre ambas as metodologias conduz a melhores e consistentes resultados, em termos de: 

custo, lead-time e percentagem de defeitos, como se pode visualizar pela Figura 14. George (2003) 

indica que esta metodologia híbrida poderá permitir uma redução de 20% dos custos relacionados com 

qualidade e 50% dos custos relacionados com inventário, em menos de dois anos após ser 

implementada. Conclui-se assim que esta metodologia visa maximizar o valor para os stakeholders, ao 

promover a melhoria rápida: da satisfação do cliente, dos rácios de custos, do tempo do processo e da 

quantia de capital a ser investido [60]. Por outro lado, poderá apoiar a mudança de cultura 

organizacional, através da motivação dos funcionários, uma vez que estes visualizam o seu esforço/ 

empenho de modo mais imediato, através dos resultados apresentados [61]. 
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“Fazer qualidade rapidamente”, como muitas vezes é associado ao Lean Six-Sigma, passa por 

promover a redução dos tempos de espera entre as atividades que geram valor, de modo a se reduzir 

o tempo total do processo. A sustentar este objetivo está o princípio da metodologia que diz-nos que: 

as atividades críticas para gerar valor ao cliente, e que estão a criar maiores constrangimentos no 

processo, são as que mais oferecem oportunidades de melhoria em termos de custo, qualidade, capital 

e lead-time [60]. 

Apesar do conceito six-sigma ter surgido a partir do TQM, destaca-se deste pela abordagem à 

qualidade geral, isto é, sob qualquer uma das dimensões da empresa. Assim, primeiramente é 

necessário ter-se uma visão holística, ou seja, conhecer-se todo o processo associado à criação de 

valor. Uma das ferramentas utilizadas para se iniciar este estudo trata-se de uma Tabela SIPOC- 

Supplier-Input-Process-Output-Customer. A partir daqui poder-se-á proceder-se a um mapeamento de 

fluxo de informação e materiais, através do VSM [41] [62]. 

Para se aplicar as ferramentas Lean Six-Sigma podem ser utilizados dois métodos distintos: i) DFSS 

(Service Design for Six Sigma), é normalmente utilizado na implementação de projetos inovadores que 

a empresa pretende perseguir e ii) DMAIC (Define- Measure- Analyse-Improve-Control), trata-se de 

uma abordagem para análise de projetos já existentes na empresa [62]. 

 

3.4.1.  Metodologia DMAIC    

A metodologia DMAIC é utilizada para promover uma melhoria no processo, atendendo que cada uma 

das suas etapas deve ser cuidadosamente seguida e a aplicação de uma proposta de melhoria, deve 

Figura 14 Evolução de Desempenho, após Implementação das Metodologias: Lean, Six-Sigma e Lean-Six-Sigma 

tendo em conta os Fatores: Custos que Não geram Valor, Percentagem de Defeitos (Qualidade) e Lead-time 
(Tempo). (Adaptada de: George, 2003) 
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ser apresentada após descrição do problema a estudar [63]. O seu nome provém de um acrónimo para 

o ciclo, com as seguintes etapas:  

i) Definir (Define)- primeiramente deve-se identificar e definir: o problema ou a 

oportunidade de melhoria, o âmbito (relativo às fronteiras de implementação) e os 

benefícios que se pretende alcançar. Durante esta etapa são aplicadas ferramentas 

como o SIPOC e o VSM de modo a ter-se uma perceção de todo o processo, quais os 

fatores externos e internos envolvidos, bem como, quais os aspetos críticos para 

produzir valor. Nesta etapa também é formalizada uma equipa e o prazo para a 

execução do projeto, sendo importante garantir que no final toda a equipa tem um bom 

entendimento acerca do projeto e partilha de conhecimentos e motivação suficientes 

para o concretizar [41] [60] [62]. 

 

ii) Medir (Measure)- nesta etapa deverão identificar-se as métricas de avaliação do 

projeto. Alguns exemplos são: níveis de WIP entre as estações de trabalho, tempo de 

ciclo ou percentagem de “bem à primeira” (peças que não precisam de ajustes 

posteriores). No caso da prestação de serviços, podem ser utilizados alguns dos 

seguintes parâmetros de qualidade: rapidez de entrega, quantidade entregue (se 

corresponde ao pedido) e custo (para a empresa e para o cliente) [41] [60]. 

 

iii) Analisar (Analyse)- após os dados recolhidos, realiza-se uma análise para perceber: 

quais as fontes de desperdício, onde se localizam possíveis bottlenecks no processo 

ou quais as razões da fraca qualidade. Para tal, o uso de ferramentas estatísticas e 

gráficas, como os gráficos de dispersão, é fundamental. A partir daqui a equipa está 

capacitada para detetar as oportunidades de melhoria [41] [60]. 

 

iv) Melhorar (Improve) - concluídas as etapas anteriores é altura de promover melhorias, 

através de sugestões para os problemas detetados. Algumas técnicas utilizadas 

passam por reunir toda a equipa para apresentação e debate de ideias (brainstorm), 

sendo possível recorrer a algumas ferramentas como o Pick Chart- matriz que organiza 

as propostas de acordo com o grau de impacto e a sua dificuldade de concretização 

[41] [60]. 

 

v) Controlar (Control)- realizadas e testadas as melhorias ao processo, é necessário: 

documentar essas melhorias, transmitir toda a informação necessária para a boa prática 

das melhorias aos intervenientes no processo, monitorizar as mudanças 

implementadas, traduzir as mudanças em resultados financeiros, desenvolver um plano 

de controlo e por último, garantir que o processo é sustentável a longo-prazo, até ao 

momento em que sejam detetadas novas oportunidades de melhoria [41] [60]. 
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3.5.  Lean no Setor da Saúde 

 

A filosofia do Pensamento Lean começou a ser aplicada à área dos serviços em 1996 e chegou ao 

domínio médico por volta do início de 2000. A partir daí tem sido empregue em várias áreas da saúde. 

Tendo em conta os gastos com a saúde e a pressão para entregar a mais consumidores melhores 

serviços de saúde, utilizando para isso menos recursos, torna-se interessante e conveniente explorar 

a aplicação da filosofia Lean nesta área [64]. Sendo reconhecido que as empresas no ramo da saúde, 

incluindo as de prestação de serviços, são capazes de implementar ferramentas Lean e daí retirar 

benefícios competitivos [34] [7] [65]. 

A aplicação do Lean a nível médico procura eliminar o desperdício em todas as tarefas e processos, 

assim, o tempo, o material, os recursos e os procedimentos devem ser utilizados de modo mais eficaz 

possível. Tal viabiliza a possibilidade das organizações dedicarem mais tempo ao cuidado com o 

doente e potenciarem os cuidados de saúde que prestam, sem custos extra para nenhuma das duas 

partes [66]. Moraros et al., fizeram uma revisão sistemática de vários estudos publicados, sobre a 

aplicação de conceitos Lean na gestão de hospitais. Concluíram que apesar de poder haver uma 

melhoria da prestação dos serviços devido à implementação deste pensamento, não existe evidência 

científica que o confirme, havendo necessidade de mais estudos na área. Também concluem existir 

uma conexão negativa, entre a implementação da filosofia acima referida, e os custos e trabalho extras 

necessários[67]. Um outro ponto de vista é transmitido pela revisão sistemática de Rosa et al., que 

refere algumas melhorias significativas, após a inserção da filosofia Lean em ambiente hospitalar [68]. 

As empresas farmacêuticas enfrentam atualmente sérios desafios devido: ao aumento de custos, à 

diminuição dos lead-times, aos padrões de qualidade a manter, à inovação que aparece entre curtas 

faixas de tempo e à pressão competitividade crescente. Assim, sente uma enorme pressão em melhorar 

a eficiência de todas as áreas do seu negócio desde a fase de I&D, passando à área de produção e 

terminando na distribuição. Muitas organizações farmacêuticas têm vindo a mostrar vontade de 

simplificar os seus processos e promoverem diminuição de custos, através da aplicação do pensamento 

Lean. No entanto, verifica-se que tal tem acontecido de forma mais lenta, comparativamente a outras 

indústrias [69]. Garza-Reyes et al. estudaram a implementação Lean em laboratórios farmacêuticos 

Europeus, concluindo que há um nível inapropriado de desempenho na aplicação Lean nos casos 

estudados, embora estejam cientes das áreas que podem melhorar através de uma “Jornada Lean” 

[70].  

 

3.6. Gestão de Armazéns 

As tendências atuais refletem o aumento da variedade de produtos comercializados, a aplicação da 

estratégia “just-in-time”, o aumento do e-commerce e a necessidade de existirem curtos períodos (lead-

time) de resposta aos pedidos. Tal exige um foco nas operações logísticas, de modo a que ocorram de 

forma “harmoniosa” e eficiente. As operações logísticas desempenham um papel vital para determinar 
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a competitividade das empresas no mercado, pela sua capacidade em responder rapidamente, mas 

também, porque estas significam uma porção significativa dos custos globais. A eficácia de tais 

operações é largamente determinada pelas atividades que se desempenham nos seus “nodos”, isto é, 

nos armazéns que permitem uma coordenação mais eficiente entre as entidades a montante e a jusante 

da cadeia [71][72]. 

Os planos das decisões a nível organizacional, incluindo no que toca à gestão de armazéns, são feitos 

a: longo, médio e curto termos. A longo-termo o foco é antecipar as necessidades, envolve decisões 

estratégicas relacionadas com: os produtos, equipamentos, processos, localizações e layout das 

instalações. A médio-termo são tomadas decisões relacionadas com quantidades que serão produzidas 

(“lot-sizing”), sendo o objetivo otimizar critérios de performance. A curto-termo é necessário tomar 

decisões no âmbito do planeamento diário de operações [73]. 

Gu et al. dividem o estudo de projeção de um armazém em cinco áreas: 1) estrutura geral, 2) 

capacidade e dimensionamento, 3) definição do layout e 4) seleção do equipamento [74]. Assim, 

algumas questões a ter em conta para o layout e gestão do armazém, passam por determinar: a política 

de organização dos produtos, a quantidade de stock a ter por produto, a quantidade e frequência de 

reabastecimento, rotas e horários de reabastecimento e determinar qual(ais) a(s) metodologia(s) de 

picking mais adequada(s).  

 No que diz respeito à organização dos produtos, são políticas frequentes: i) localização exata 

para cada produto, ii) política aleatória de localização e iii) localização dos produtos por classes, como 

é exemplo a separação dos produtos de acordo com uma “análise ABC”. A decisão de qual será a 

melhor política a adotar, pode ser baseada em vários critérios, tais como: popularidade do produto, 

quantidade máxima de inventário possível de armazenar num dado local e o rácio Cube-Per-Order-

Index (COI) [74] [71] . Vários estudos foram feitos relativos ao layout e metodologias adotadas em 

armazém, sintetizando Gu et al. alguns dos estudos realizados a vários níveis, nomeadamente no que 

diz respeito a rotas e políticas de picking [74]. 

A nível operacional, após a chegada dos produtos a um armazém, são seguidas várias atividades 

denominadas “processos”. O processo compreende as seguintes atividades: i) recebimento, ii) 

armazenamento, iii) satisfazer as encomendas (orderpicking) e iv) envio para a área de expedição [73]. 

Em 3.3.2. descreveu-se os sete (mais um) desperdícios mortais, sendo que a manutenção de inventário 

constitui um dos desperdícios, segundo a filosofia Lean. Assim, embora o sentido seja para possuir 

níveis de inventário eficientes e ajustados às necessidades, as empresas mantêm níveis de inventário 

sendo que alguns dos motivos para tal, estão relacionados com: i) previsibilidade, isto é, ter a matéria-

prima necessária para concretizar o planeamento, ii) capacidade de fazer face a flutuações de vários 

tipos, desde os níveis de procura, passando pela falta de confiança no supplier (fornecimento escasso 

ou instável) ou flutuações de preço. Tal visa evitar o impacto no valor comercial do produto final, iii) 

descontos na compra de elevadas quantidades ou iv) ficar mais barato para a empresa encomendar 

uma grande quantidade, de um produto menos usado, do que encomenda-lo em pequenas quantidades 

várias vezes [75]. 
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No que diz respeito à cadeia de abastecimento do setor farmacêutica esta é bastante sensível a vários 

níveis. Um desses níveis diz respeito ao service-level, uma vez que garantir que o medicamento chega 

ao consumidor final, no tempo certo e nas devidas condições trata-se de uma questão de viabilizar o 

acesso a cuidados de saúde e/ou bem-estar. Assim, em teoria, não é admissível um service-level 

inferior a 100%. No entanto, garantir este nível a um custo ótimo (minimizado) é um grande desafio 

logístico [9]. 

 

3.6.1.  Estudos sobre Reabastecimento  

Na literatura podem ser encontrados vários estudos acerca do reabastecimento, no que diz respeito a 

políticas de gestão e ponto de encomenda de stocks. No entanto, são escassos os estudos que 

estudam as quantidades ótimas de stock, em cada localização de picking. Assim, sintetiza-se alguns 

dos estudos que, tendo em conta os objetivos deste trabalho, demonstraram ser mais interessantes:  

  - Gagliardi et al. (2008) estudaram o caso do maior fornecedor de “snack food” dos 

EUA, relativamente ao espaço a alocar a cada produto e a melhor estratégia de reposição a adotar. 

Desenvolveram seis estratégias de alocação e 4 estratégias heurísticas de reposição que diferem no 

timing em que indicará ao operador que deve reabastecer. Posteriormente, através de simulação, 

combinaram estratégias de modo a analisar qual o melhor resultado. Concluíram que a 4º heurística, 

mais exigente em termos de cálculos, pois é baseada na previsão acerca de qual será o próximo SKU 

a necessitar de reposição, mostrou melhor desempenho [71].  

  - Jeunet e Jonard (2000) estudaram a performance de diferentes métodos para 

determinar o “lot-sizing” em termos de custo e robustez, em cenários de variabilidade na procura. 

Verificaram que o aumento da variabilidade potencia os custos. Os métodos como TOPS ou MINS 

possuem uma performance próximo do ótimo, sendo que, o desempenho do último aumenta com a 

variabilidade na procura. Por outro lado, quanto menor a informação que a heurística tem em conta 

(como em: WW, TOPS e MINS), menor a sua sensibilidade a mudanças rápidas, relativamente ao 

padrão de procura [76]. 

  - Gardner Jr e Diaz-Saiz estudaram a sazonalidade na procura de um supplier de 

componentes automóveis, de modo a promoverem uma redução do stock de segurança. Sendo que 

conseguiram uma redução de 20% neste stock e concluem que a partir dos testes de sazonalidade 

outras empresas poderão beneficiar da mesma redução de custos. Também aconselham o recurso de 

modelos sazonais aditivos ao invés dos multiplicativos [77] .  

  - De Toni e Zamolo estudaram o efeito entre a aplicação de Vendor- Managed Inventory 

e efeito bullwhip num armazenista de produtos elétricos [78]. Por outro lado, Cachon e Fisher 

demonstram como prever a procura de acordo com uma metodologia de “continuos replenishment” 

[79].  
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  - Benítez desenvolveu uma política de stock de reabastecimento para uma empresa de 

brinquedos, onde adaptaram a política de revisão periódica de reposição (R,s,S) num modelo (R,s,nLs) 

onde Ls refere-se ao “lot sizig” e n ao “integer factor”, fazendo posteriormente simulação em Excel [80].  

  - Wu et al. alteraram o método TOC-SCRS de reposição, de modo a que este pudesse 

ser aplicado em casos de fábricas e centros de distribuição, sem que houvesse os conflitos verificados 

no “TOC-SCRS tradicional”, que dificultavam a sua implementação nas entidades mencionas [81].  

 

3.7.  Conclusão do Capítulo 

 

Desde a implementação do Toyota Production System a filosofia Lean tem vindo a ser adaptada a 

outras indústrias bem como a serviços, através do Lean Thinking. A maioria das empresas procura a 

implementação desta filosofia, para melhorar processos complexos inerentes às suas áreas de 

atuação. Neste contexto, a aliança entre as ferramentas estatísticas e o pensamento Lean com as suas 

metodologias, revela-se uma estratégia “híbrida”, com melhores resultados que ambas as estratégias 

separadamente. Tal estratégia designa-se por Lean Six-sigma, tendo já sido aplicada, com sucesso, 

em várias áreas comerciais, incluindo o sector da saúde e particularmente, na indústria farmacêutica. 

É certo que nem todas as oportunidades de melhoria detetadas, estão associadas a complexidade, 

sendo nestes casos úteis metodologias como 5S´s e/ou eventos Kaizen. Sendo recomendado a prática, 

pelas empresas, de Kaizen diários entre as várias equipas. Sendo que, para o sucesso da 

implementação de um “Projeto Lean”, deverá haver envolvimento de todas as entidades associadas à 

empresa, desde os gestores de topo até aos colaboradores, sendo claro para todos qual a situação 

atual e o caminho que se pretende prosseguir para concretizar os objetivos delineados.  

A gestão de armazéns implica a tomada de decisões, a vários níveis estratégicos e passam, entre 

outras, por: traçar o layout do armazém relativamente ao posicionamento dos produtos, definir 

estratégias de picking ou delinear políticas de reposição de stock. A definição do último tópico, irá ter 

impacto desde a otimização de custos associados à compra e manutenção de stock, até à performance 

da empresa na resposta aos pedidos. Deste modo, encontram-se na literatura diversos estudos 

associados à reposição de stocks, sob uma perspetiva global, sendo frequente os artigos que planeiam 

a produção, de acordo com os tempos de entrega dos fornecedores e de produção. Tendo em conta 

os objetivos do projeto e do trabalho que futuramente será desenvolvido, foram pesquisados e aqui 

explorados alguns dos artigos encontrados, no âmbito da reposição de inventário em armazéns.  
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4.  Metodologia  

 

O desenvolvimento do Projeto que conduziu à presente Dissertação de Mestrado, seguiu as etapas 

que constam da Figura 15. As principais tarefas e a sua duração média, também poderão ser 

consultadas no Anexo IX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As etapas acima apresentadas, consistem sumariamente:  

             - Etapa 1: consistiu numa introdução ao ambiente comercial em que a cadeia de valor da 

Empresa H se encontra. Explorou-se o cenário atual do mercado farmacêutico internacional e nacional 

e procurou-se informação mais detalhada, acerca do setor da distribuição de fármacos em Portugal.  

- Etapa 2: nesta etapa apresenta-se a Empresa H e o armazém onde se desenvolveu o 

presente estudo. Também se descrevem as operações e metodologias utilizadas, para o fluxo de 

materiais e informação.  

- Etapa 3:  a revisão da literatura foi uma etapa fundamental para a aquisição de conhecimento 

passível de ser aplicado ao caso em estudo, bem como, para a sustentação de algumas estratégias e 

pressupostos adotados.  

Contextualização  

Apresentação do Caso de Estudo 

Revisão Literária 

Recolha e Análise de Dados 

Proposta de “Algoritmo Kanban” 

 Implementação da Proposta Desenvolvida 

 Análise e Avaliação da Proposta Desenvolvida e Implementada 

              

1 

              

2 

              

3 

              

4 

              

5 

              

6 

              

7 

Figura 15 Metodologia utilizada para o desenvolvimento da Dissertação de Mestrado.  
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- Etapa 4: consistiu no levantamento e análise de todos os dados que permitissem conhecer 

melhor o âmbito da Empresa H e com relevância para serem inputs, para a proposta de melhoria 

apresentada.  

- Etapa 5: tendo em conta os resultados obtidos, bem como, os conhecimentos e ferramentas 

Lean, durante esta etapa, desenvolveu-se a proposta de melhoria. Nesta etapa identificou-se a melhor 

distribuição probabilística para o caso em estudo, desenvolveu-se o “Algoritmo Kanban” atendendo aos 

resultados obtidos na fase anterior e às peculiaridades da Empresa H e avaliou-se qual o cenário mais 

vantajoso, fazendo-se variar o número de horas para o qual o Algoritmo deveria garantir existir stock 

mínimo.  

- Etapa 6: de modo a testar-se o Algoritmo proposto, nesta etapa, elaborou-se uma estratégia 

que permitisse implementar no gemba a nova metodologia de reposição. Foram escolhidas duas zonas 

“piloto” e procedeu-se: i) ao controle da situação atual, sem utilização de kanbans e ii) à monitorização 

do processo de reabastecimento, com a utilização de kanbans. Em ambas as etapas os parâmetros 

em estudo foram o número de reabastecimentos efetuados por produto e o tempo despendido.  

- Etapa 7: na última etapa analisou-se os resultados obtidos, após implementação da proposta 

apresentada. Os objetivos desta fase passaram por perceber se o “Algoritmo Kanban” evitava stockouts 

e antevia corretamente a quantidade mínima de cada produto necessária. Por outro lado, também foi 

definido como objetivo, proceder-se a eventuais reajustes, caso se detetasse essa necessidade. 
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5.  Recolha e Tratamento de Dados 

 

A metodologia de reabastecimento, recorrendo ao uso de Kanbans, que viesse a ser proposta teria que 

ser “à medida” da Empresa H; ajustando-se totalmente à sua realidade quer relativamente às 

metodologias de gestão de armazém que emprega, quer no que diz respeito ao comportamento de 

encomenda dos seus clientes. Assim, começou-se por fazer uma recolha e tratamento de dados que 

permitissem adquirir tais conhecimentos. Sendo que os resultados obtidos, que serão apresentados 

neste capítulo, foram a sustentação para posteriormente se desenvolver o Algoritmo proposto. 

Os vários inputs que se percebeu serem relevantes, para se conhecer com mais detalhe o caso em 

estudo, foram agrupados em quatro “categoriais” principais, relacionadas com:  

▪ Armazenamento - Layout e Cubicagem; 

▪ Tempos e Custos da Operação de Reabastecimento; 

▪ Encomendas e Vendas; 

▪ Sazonalidade. 

Os dados recolhidos possuem duas origens distintas, sendo estas: a) gentilmente cedidos pela 

Empresa H e b) recolhidos durante deslocações e observações no gemba. Dos dados que serão 

apresentados, possuem origem a) todos aqueles que são “históricos” e/ou que constam das bases de 

dados da empresa, tais como: volume vendas, stockouts, KPIs e dimensões de embalagens. Todos os 

restantes dados, resultam da origem b). O tratamento dos dados foi realizado com recurso a Excel®. 

Seguidamente apresenta-se os dados obtidos e as principais conclusões retiradas, a partir da sua 

análise. 
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5.1. Armazenamento – Layout e Cubicagem   

 

Para proceder aos cálculos de capacidade de armazenamento e cubicagem, foi necessário conhecer 

minuciosamente cada uma das zonas, uma vez que são possíveis distinguir diferentes tipos de 

sistemas de armazenagem, metodologias de arrumação e número de produtos por nível. Assim, através 

das observações registadas, a partir de deslocações ao gemba, diferenciaram-se as zonas de acordo 

com a capacidade que cada uma terá para armazenar diferentes SKUs e a cubicagem por produto. Na 

Tabela 1 encontram-se descritas as zonas que foram diferenciadas e a nomenclatura que se adotou. 

Devem ser feitas duas ressalvas, referentes à Tabela 1: i) a nomenclatura que se adotou, que visa 

facilitar a identificação, cálculos futuros e a implementação da solução apresentada e ii) uma parte da 

zona dos “Controlados” é abrangida pela “Manual Dinâmica Linha de Fora” e assim, não se distinguiu 

uma nova zona para não promover redundância.  

 

Tabela 1 Descrição das Zonas de Armazenamento tendo em consideração: Tipo de Sistema de 
Armazenamento, Número de Produtos por Nível e a Unitisation. 

O levantamento da capacidade de armazenamento estimada, foi efetuado recorrendo à planta do 

armazém, bem como, através de observações no gemba. Considerando o número médio de produtos 

por nível que cada zona atualmente possui (Tabela 1), obtiveram-se os resultados ilustrados na Tabela 

2. Concluiu-se, assim, que a zona de aviamento automatizado terá capacidade para armazenar 4752 

produtos, enquanto na zona de aviamento manual (incluindo os: frios, controlados e grandes volumes), 

poderão ser alocados 15140 produtos, perfazendo uma capacidade aproximada de 19892 produtos. 

Todavia, sabe-se que o armazém poderá albergar um maior número de produtos, sendo já uma 

realidade o aumento de produtos por nível de armazenamento.         

 

Descrição da Zona Nomenclatura 
Adotada 

Tipo de Sistema de 
Armazenagem 

Número de 
Produtos 
por Nível 

Unitisation 

Autómato Dinâmica Au_Din Rack Dinâmica 9 Caixa Standard 

Autómato Estática Au_Est Prateleiras Estáticas 3 À unidade 

Manual Dinâmica 
Linha de Fora 

Ma_Din_Out Rack Dinâmica 8 Caixa Standard 

Manual Dinâmica 
Linha de Dentro 

Ma_Din_In Rack Dinâmica 6 Caixa Standard 

Manual Topos Ma_To Prateleiras Estáticas 3 À unidade 

Manual Estática 4 
Primeiras Estantes 

Ma_Est_4F Prateleiras Estáticas 4 À unidade 

Manual Estática 10 
Estantes Seguintes 

Ma_Est_10L Prateleiras Estáticas 7 À unidade 

“Frios” Fri Arcas Frigoríficas 3 À unidade 

“Controlados” Estática Con_Est Prateleiras Estáticas 5 À unidade 

“Grandes Volumes” GV Rack Estática 2 Caixa Standard 
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Tabela 2 Atual alocação de produtos, por zona de armazenamento. 

Descrição da Zona 
Capacidade de Armazenamento 

(Número de Produtos) 
Número Total de Produtos 

por Zona de Aviamento 

Autómato Dinâmica 1872 

4752 Autómato Estática 2880 

Manual Dinâmica Linha de Fora 888 + 72 (Controlados) = 960  
 
 

14380 

Manual Dinâmica Linha de Dentro 360 

Manual Topos 450 

Manual Estática 4 Primeiras 
Estantes 

2320 

Manual Estática 10 Estantes 
Seguintes 

10290 

Frios 180 

Controlados Estática 400 

Grandes Volumes 180 

TOTAL 19892 

 

A quantidade máxima que cada localização comporta de cada produto que lhe for alocado, pode ser 

obtida através da cubicagem. Tal metodologia implica saber o volume de cada localização e assim, 

proceder-se aos respetivos cálculos. Uma vez que se detetaram muitas variações nas dimensões das 

caixas e produtos armazenados, bem como, na posição em que o operador decide proceder à 

arrumação do produto, decidiu-se considerar apenas 50% do volume total da zona, como sendo o 

“volume útil” para armazenamento (Tabela 3). 

 

Tabela 3 Volume Útil por Produto de acordo com a Zona de Armazenamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Tempos e Custos da Operação de Reabastecimento 

 

A metodologia empregue na operação de reabastecimento é bastante variável, dependendo: das 

características do produto e da sua localização, do número de unidades necessárias para o 

reabastecimento, da disponibilidade e localização de máquinas (caso necessário) e do período em que 

Descrição da Zona 
Número de Produtos 

por Nível 
Volume Útil por 
Produto (cm3) 

Autómato Dinâmica 9 250800 

Autómato Estática 3 37500 

Manual Dinâmica Linha de Fora 8 143606,3 

Manual Dinâmica Linha de Dentro 6 134640 

Manual Topos 3 17143 

Manual Estática 4 Primeiras Estantes 4 12000 

Manual Estática 10 Estantes 
Seguintes 

7 6857,14 

Frios 3 14476 

Controlados 5 9600 

Grandes Volumes 2 663708 
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o reabastecimento é realizado. Assim, de modo a se obterem os tempos de reabastecimento, anotaram-

se 3 observações, realizadas no mesmo dia e fora o período de aviamento, para cada uma das 

metodologias identificadas. Os tempos médios de duração da operação encontram-se na Tabela 4. A 

mesma Tabela também indica o custo que a operação acarretará, tendo este valor sido obtido, 

multiplicando-se o tempo médio da operação pelo custo em minutos que o colaborador acarreta para a 

empresa. As características de cada tipo de reabastecimento encontram-se detalhadas na 2º coluna 

da Tabela, onde se indicam aspetos como: tipo de armazenamento, período no qual é efetuado o 

reabastecimento ou se há ou não necessidade de “desdobramento” do produto, isto é, armazenar 

apenas algumas unidades da caixa standard. De ressalvar que todos os pedidos de reabastecimento 

que forem realizados durante o aviamento, poderão demorar mais tempo do que aqueles que se 

apurou, uma vez que, dependerá sempre da disponibilidade do operador alocado a essa tarefa.  

 

Tabela 4 Descrição dos Tempos e Custos de Reposição tendo em consideração as Características da 

Operação de Reposição. 

Área Tipo  Período 
Necessidade 

Máquinas 
Necessidade de 
Desdobramento 

Tempo 
(Minutos) 

Custo da 
Reposição 

(€) 

Autómato 

Dinâmica -  - 2,24 0,19 

Estática - -  0,84 0,07 

Estática -   2,29 0,20 

Estática 
Com 

Pedido 
Folha 

- 
 

1,05 0,09 

Estática 
Com 

Pedido 
Folha 

- 
 

3,00 0,26 

Dinâmica 
Sem 

Reposição 
 

- 
1,56 0,14 

Dinâmica 
Sem 

Reposição 
 

- 
3,56 0,31 

Linha 
Manual* 

Dinâmica 
- 

 

- 
0,47 0,04 

Dinâmica 
- 

 

- 
1,89 0,16 

Dinâmica ou 
Estática 

Com 
Pedido 
Folha  

- 
1,03 0,09 

Dinâmica ou 
Estática 

Com 
Pedido 
Folha  

- 
2,04 0,18 

 

* Na Linha Manual, sobretudo quando o produto será armazenado nas prateleiras estáticas, é comum ser 

necessário o “desdobramento” do produto. Assim, se tal for necessário, a cada tempo de reposição mencionado 
para a linha manual, deverá acrescentar-se entre 1 a 2 minutos extra. 

 

 



40 
 

5.3.  Análise de Encomendas e Vendas 

 

O estudo levado a cabo nesta seção, teve como objetivo compreender melhor o ambiente da Empresa 

H, no que diz respeito às vendas e encomendas. Pretendia-se adquirir um conhecimento acerca da 

perspetiva global de vendas e encomendas da Empresa e obter o perfil de atividades do armazém, 

tendo em conta: perfil do consumidor (Order Mix Distribution), ii) perfil de atividade dos produtos 

(através de: Popularity Distribution, Cube Movement Distribution e Demand Variability Distribution) e iii) 

períodos de sazonalidade de vendas. Estas análises proporcionarão não só adquirir mais conhecimento 

acerca do caso em estudo, como também: calcular os níveis de stock mínimos necessários e ajustar a 

proposta desenvolvida, tendo em conta possíveis necessidades específicas. As análises realizadas têm 

por base as vendas registadas durante o período de 2015 a 2016 e em alguns casos, apenas as vendas 

representativas de um ano. Seguidamente apresenta-se os dados e conclusões, que dizem respeito à 

visão global de vendas e encomendas. 

 

5.3.1.  Visão Global de Vendas e Encomendas    

 

De modo a se obter uma visão global relativa: ao volume de vendas, às encomendas realizadas e ao 

número de SKUs vendidos utilizaram-se dados históricos referentes aos anos de 2015 e 2016. Inicia-

se a apresentação de resultados pela análise de vendas.  

 

5.3.3.1   ANÁLISE BIANUAL DE VENDAS 

No que concerne às vendas realizadas, a Empresa H vendeu em 2015, 79240302 unidades face a um 

volume de vendas em 2016 de 37457537, havendo assim uma diminuição de aproximadamente 53%.  

Na Figura 16 pode analisar-se a distribuição de vendas trimestrais. Da análise desta, percebe-se: i) 

uma distribuição regular de vendas entre os trimestres, não havendo dominância de vendas entre 

nenhum dos quatro trimestres e ii) uma distribuição de percentagem de vendas por trimestre, 

semelhante em ambos os anos. 
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5.3.1.2 ANÁLISE BIANUAL DE ENCOMENDAS 

 

Relativamente ao número de encomendas trimestrais, em 2015 realizaram-se 3462850, em 

contraponto a 2776420 durante 2016. Verifica-se assim, uma redução aproximada de 20% entre os 

dois anos.  Os dados, relativos ao número de encomendas efetuadas por trimestre, encontram-se na 

Figura 17. Tal como se verificou relativamente ao volume de vendas, a distribuição dos pedidos é 

homogénea entre os trimestres, não havendo dominância ou alternância do padrão durante o horizonte 

temporal estudado.    
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Figura 16 Vendas por Trimestre em 2015 e 2016.  

Figura 17 Encomendas por Trimestre em 2015 e 2016. 
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Atendendo ao número total de encomendas trimestrais e unidades vendidas, em cada trimestre do ano, 

estimou-se o número médio de unidades por encomenda (Tabela 5). Tendo em consideração os dados, 

verifica-se que o cliente, em média, encomenda poucas unidades por pedido.  

 

Tabela 5 Número Médio por Encomenda, por cada trimestre, em 2015 e em 2016.  

 

 

 

 

5.3.1.3 ANÁLISE BIANUAL DE SKUS VENDIDOS 

 

A Empresa H, uma vez que está inserida num ambiente muito dinâmico, regista frequentemente 

entradas de produtos novos, bem como, saída de produtos que deixaram de ser comercializados. 

Assim, procedeu-se a uma análise dos SKUs vendidos.  

Na Figura 18 apresenta-se a distribuição do número de SKUs vendidos, por trimestre, durante dois 

anos. Como se verifica nas Figuras 18 e 19 no ano de 2015, comparativamente a 2016, houve quer 

mais unidades vendidas quer mais encomendas por trimestre. A partir da Figura 18 percebe-se que 

tais tendências nesse ano, foram acompanhadas por um maior número de SKUs vendidos, sendo a 

média em 2015 de 20976,50 face a 18284,0 em 2016 (Figura 19). Também se comprova pela Figura 

19, ter existido maior variação quanto ao número de produtos vendidos em cada trimestre de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2015 2016 

1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 

Unidades/Encomenda 25,40 22,85 22,58 20,77 13,41 13,45 13,03 14,09 

Figura 18 Número de SKUs vendidos por Trimestre em 2015 e em 2016. 
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De modo a perceber-se como seria a variação das referências ao longo dos trimestres, comparou-se 

as referências vendidas entre trimestres (Tabela 6), isto é: compararam-se as referências entre o 1º e 

o 2º trimestre e assim sucessivamente. Constata-se que existe uma percentagem elevada de SKUs 

iguais, entre os períodos de venda em análise, o que indica que a procura pela maioria dos produtos é 

constante temporalmente.  

 

                                    Tabela 6 Comparação de SKUs vendidos entre trimestres do ano de 2015 e de 2016.  

 

Isolando-se os registos de cada um dos anos em análise, efetuaram-se análises de Volume e Order 

Profile. Comprovou-se existir um comportamento semelhante em ambos os anos. Assim, optou-se por 

expor os resultados referentes apenas a um dos períodos temporais. Seguidamente, expõe-se os 

principais resultados extraídos.   

 

5.3.2  Análise de Volume Profile    

 

A Figura 20 mostra os resultados obtidos relativamente ao Volume Profile, averiguando-se que 45% 

dos SKUs armazenados, tiveram vendas anuais iguais ou inferiores a 100 unidades. A percentagem 

de SKUs vendidos, tende a decrescer com o aumento do número de unidades vendidas, sendo as 

exceções os intervalos de: ]10 500; 20 000], ]20 500; 30 500], ]30 500; 40 000], ]40 500; 50 000]; que 

 Ano 2015 Ano 2016 

Intervalo [1ºT, 2ºT] [2ºT, 3ºT] [3ºT, 4ºT] [1ºT, 2ºT] [2ºT, 3ºT] [3ºT, 4ºT] 

Total SKUs 20837 21087 20803 17068 18679 18810 
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Figura 19 Média e Desvio-Padrão registados, relativamente ao número de SKUs vendidos em 
2015 e em 2016. 



44 
 

registam respetivamente os seguintes números de SKUs: 430, 143, 66 e 41. Constituem a gama com 

vendas superiores a 50 000 unidades, 79 SKUs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Empresa H relatou possuir um pico de aviamento durante a primeira quinzena de cada mês. Assim, 

foi investigar-se a tendência de vendas, quer ao nível do número de unidades vendidas (volume de 

vendas), quer relativamente ao número de SKUs vendidos. Deste modo, isolaram-se as vendas 

quinzenais, de cada mês, durante um ano. Adota-se a nomenclatura “1º quinzena” e “2º quinzena” para 

facilitar a exposição dos resultados, no entanto, dever-se-á manter em mente que os resultados da “1º 

quinzena” são o somatório de todas as 1º quinzenas de cada mês, durante 1 ano, e o mesmo ocorre 

para a “2º quinzena”. 

A Tabela 7 possui o resumo dos resultados obtidos. Apura-se que tanto o número de SKUs com vendas 

quer o número de unidades vendidas são superiores na 2º quinzena. No entanto, a 1º quinzena regista 

um valor máximo de unidades vendidas superior à 2º quinzena. Ambos os máximos registados, dizem 

respeito ao Produto Ben-U-Ron®, concluindo-se assim que foi mais vendido na 1º quinzena.   

 

Tabela 7 Estudo do Número de Unidades Vendidas por Quinzena do Ano. 

 

Número de Unidades Vendidas 

Total Mínimo Máximo Média Desvio-Padrão 

 
1º 

Quinzena 
(1ºQ) 

 
2º 

Quinzena 
(2ºQ) 

 
1ºQ 

 
2ºQ 

 
1ºQ 

 
2ºQ 

 
1ºQ 

 
2ºQ 

 
1ºQ 

 
2ºQ 

37046656 42192591 1 1 720931 521198 1574,18 1712,85 7850,22 7619,59 
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Figura 20 Item Profile: Análise de Volume Profile.  
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Foi efetuada uma análise ao comportamento de vendas quinzenal (ver Tabela 9). Pode verificar-se 

que a maioria dos produtos apresentou vendas em ambas as quinzenas, tendo sido vendidos mais 

SKUs durante a 2º quinzena, embora a diferença seja de apenas aproximadamente 5%, face à 1º 

quinzena. Através dos dados da Tabela 8, também se constata que 20,53% dos produtos 

analisados apresentaram um somatório de vendas da 1º quinzena, superiores às vendas das 2º 

quinzenas. Tal resultado pode ser explicado por duas tendências usuais na Empresa H, sendo 

estas: i) as farmácias tendem a fazer encomendas superiores de alguns produtos mais vendidos 

no início de cada mês, ii) o fluxo de aviamento de produtos rateados é superior na 1º quinzena.  

De acrescentar que dos 27129 SKUs analisados, 156 não apresentaram vendas durante a 1º 

quinzena e 220 SKUs não apresentaram vendas no decorrer da 2º quinzena. 

 

Tabela 8 Estudo de Registo de Vendas dos SKUs por Quinzena.  

 

5.3.3.  Análise de Order Profile    

 

Tendo como base de estudo os SKUs que registaram vendas durante um ano, analisou-se a 

distribuição quanto à sua localização no armazém, presente na Figura 21. Verificou-se que 68% dos 

SKUs requeridos encontra-se na zona de aviamento manual, 31,3% na zona de aviamento automático 

e por fim, 0,06% pertencem aos “frios”.  

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 21 Distribuição dos SKUs vendidos, de acordo com a sua localização de Armazenamento. 

Número de SKUs Vendidos Quinzena/Ano 

 
 

Total 
Analisado 

SKUs Vendidos na 1º 
Quinzena 

SKUs Vendidos na 2º 
Quinzena 

 
Com Vendas 

Superiores na 
1º Quinzena 

 
Total 

Apenas 
Vendidos na 1º 

Quinzena 

 
Total 

Apenas 
Vendidos na 
2º Quinzena 

Número 27129 23534 1901 24633 3152 5570 

Percentagem 100% 100% 8,08% 100% 12,80% 20,53% 

8483

18.396

163

Número de SKUs por Localização

Autómato Linha Manual Linha Manual (com Refrigeração) - "Frios"
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5.3.3.1.   ANÁLISE DE ORDER PROFILE TRIMESTRAL 

 

Na Figura 22 apresenta-se a análise de Order Profile por trimestre. Sendo a análise feita por trimestre 

e tendo o ano 4 trimestres, os produtos podem apresentar registo de pedidos entre 0 a 4 vezes. Assim, 

verifica-se que 60% dos SKUs, um total de 16 282 referências, foram pedidos nos 4 trimestres. De 

salientar que, tal não significa que o produto tenha sido vendido todos os meses do ano. Por outro lado, 

com encomendas em: 1, 2 e 3 trimestres totalizam-se respetivamente: 5408, 2947 e 2492 SKUs. 

Observa-se a existência 19,93% de produtos com encomendas apenas num trimestre, o que poderá 

ser fruto do fenómeno de sazonalidade, muito intrínseco à indústria farmacêutica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma análise mais detalhada de Order Profile por trimestre (Figura 23 de a) a d)) demonstra um padrão 

comum, entre trimestres, relativamente aos SKUs em armazém: 50% foram encomendados entre 0 a 

35 vezes, 30% teve encomendas no intervalo das 35 a 80 e por último e 20% representam a classe de 

encomendas superiores a 80 vezes por trimestre. Tal permite concluir que os produtos podem ser 

classificados, de acordo com a classificação “ABC”.  
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Apesar da utilidade da análise trimestral, reconhece-se a conveniência de perceber o espetro 

de encomendas realizadas mensalmente. Tendo isso em atenção, seguidamente apresenta-se a 

análise de Order Profile mensal.  

 

5.3.2.2 ANÁLISE DE ORDER PROFILE MENSAL 

 

A Empresa H possui uma distribuição mensal de encomendas por Produto Bastante equitativa ao longo 

do ano, como se pode verificar na Figura 24. O único mês que possui menor percentagem de venda 

associadas (7,51%) é Fevereiro, no entanto, tal deve-se ao facto de ser um mês com uma menor 

duração temporal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Order Profile por Trimestre do ano: A) Janeiro a Março, B) Abril a Junho, C) Julho a Setembro e D) 
Outubro a Dezembro. 
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Igualmente se verifica homogeneidade quanto à média de encomendas mensais por produto, bem 

como, quanto ao desvio-padrão, como se pode visualizar na Figura 25. A média de encomendas mensal 

por produto varia entre, aproximadamente, as 10 e as 11 vezes. Relativamente ao desvio-padrão, este 

situa-se entre os 10 e os 12 pedidos, sendo Julho o mês com maior desvio, embora este seja pouco 

significativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Análise ABC    

 

A classificação ABC dos produtos é muito usada para perceber-se quais os que representam, por 

exemplo, mais lucros ou custos para a empresa. Assim assume uma relevante utilidade para a gestão 

de stocks. Um bom exemplo da sua utilidade é o facto de permitir identificar quais os produtos mais 

importantes para a empresa, de modo a ser dedicado mais tempo ao acompanhamento dos seus níveis 

de stock e reabastecimentos. Com o intuito de perceber-se o perfil ABC dos produtos da Empresa H 

foram realizadas análises, tendo em conta dois critérios distintos: número de unidades vendidas e 

número de encomendas. O processo utilizado para a classificação dos produtos consistiu nas seguintes 

etapas gerais: i) construi-se uma Tabela com o somatório dos dados, ii) ordenou-se os produtos por 

ordem decrescente (de vendas ou encomendas), iii) calculou-se a frequência relativa, iv) calculou-se a 

frequência acumulada e iv) procedeu-se à classificação dos produtos. Para a classificação feita em iv) 

adotaram-se os critérios presentes na Tabela de referência (Tabela 9):  
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Tabela 9 Tabela de Referência para a Classificação dos Produtos segundo a Análise ABC. 

Tabela de Referência 

Classificação do Item A B C 

Frequência 
Acumulada (%) 

≤ 80 ≥ 81 e < 95 ≥ 95 

 

Seguidamente apresentam-se os resultados obtidos.    

 

5.4.1.  ANÁLISE ABC PARA VOLUME DE VENDAS 

 

Atendendo ao somatório de vendas anuais por produto registado, estes foram classificados de acordo 

com os intervalos de unidades vendidas presentes na Tabela 10. A diferença entre os extremos 

máximos e mínimos, de cada conjunto de intervalos “A-B” e “B-C”, são respetivamente: [717688, 2610] 

e [2607,635]; percebendo-se que a maior diferença de unidades vendidas se encontra entre as 

classificações A e B.  

 

Tabela 10 Classificação ABC, para o Volume de Vendas dos Produtos, segundo os dados em Análise. 

 

Na Tabela 11 contabilizam-se total, média e desvio-padrão de unidades vendidas, para cada uma das 

classes de produtos. Como esperado o volume de vendas é superior na classe A, sendo o número de 

vendas decrescente de “A” para “B” e desta para “C”. A média de unidades vendidas apresenta o 

mesmo comportamento. Quanto ao desvio-padrão este é superior na classe dos produtos “A”.   

 

Tabela 11 Total, Média e Desvio-Padrão de unidades vendidas, por classe de produto. 

 Classe de Produto 
Unidades Vendidas A B C 

Total 63383270 11891723 3962092 

Média 27654,13 3187,27 194,14 

Desvio-Padrão 42407,92 1513,92 298,50 

 

Embora de difícil análise, devido à presença de um elevado número de SKUs, na Figura 26 encontra-

se o diagrama de Pareto, referente ao volume de vendas. O diagrama corrobora os dados apresentados 

na Tabela 11. Uma ressalva para a “cauda” que se visualiza, no eixo dos xx´s, que poderá induzir o 

leitor a concluir que a maioria dos produtos não apresentam vendas. No entanto, embora a Empresa H 

Classe de Produto A B C 

Intervalo Unidades 
Vendidas/Produto/Ano 

[720 931; 3246] [3243; 636] [636; 1] 
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tenha registado um total de 270 SKUs sem registo de vendas durante o ano, o facto de existirem vendas 

num range alargado, leva à perda de detalhe gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 12 apresenta a distribuição dos produtos pelos locais de armazenamento, tendo em conta a 

sua classificação de acordo com o volume de vendas que apresentam. Distinguiram-se três 

localizações: autómato, linha manual e linha manual com refrigeração (“Frios”). Verifica-se que dos 

26 412 SKUs vendidos apenas 2308 pertencem à Classe A e que maioritariamente, se localizam, como 

seria esperado, na zona de aviamento automático. Relativamente aos produtos da Classe B estes 

encontram-se sobretudo na zona de aviamento automático, no entanto, aproximadamente 48% destes 

estão presentes na linha manual. Também com presença mais relevante na linha manual estão 78% 

dos produtos pertencentes à Classe C, ressaltando a presença de 21% destes produtos no autómato. 

Analisando apenas o grupo de produtos que se encontram no autómato, deparamo-nos com um cenário 

curioso: aproximadamente 52% dos produtos presentes nessa localização são “C” e apenas 24% são 

“A”. Seria esperado que a análise refletisse uma maior percentagem de SKUs pertencentes à classe 

“A” e “B” no autómato.  

 

Tabela 12 Localização dos SKUs no armazém, de acordo com classificação ABC referente ao volume de 

vendas. 

 Número de SKUs por Classe 

Localização A B C 

Autómato 1970 1904 4300 

Linha Manual 307 1820 15 937 

Linha Manual com 
Refrigeração (“Frios”) 

31 49 94 

Total Analisado 2308 3773 20 331 
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 Os SKUs pertencentes à classe A possuem, como se sabe, uma enorme importância para as vendas 

da Empresa H. Deste modo, é essencial ter uma atenção redobrada sobre tais produtos, garantindo 

um abastecimento eficiente a nível temporal e em quantidade suficiente. Tendo tal em mente e a 

variação dos produtos por localização, pesquisou-se a distribuição dos produtos “A, por cada trimestre 

(Figura 27). Verifica-se que estão presentes no autómato mais produtos com classificação “A”, durante 

os trimestres de Abril-Junho e Julho-Setembro. Por outro lado, localizam-se mais produtos “A” na linha 

manual durante: Janeiro-Março e Outubro-Dezembro. Tais dados podem alinhar com as características 

físico-químicas dos produtos e com a existência do fenómeno de sazonalidade. A título exemplificativo, 

muitos dos xaropes vendidos durante o inverno, não são alocados no autómato, sob risco de dano da 

embalagem e contágio dos restantes produtos, que já estiverem presentes na banheira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantendo em atenção a informação transmitida quanto ao maior fluxo, no aviamento de alguns 

produtos, durante a primeira quinzena do mês, realizou-se igualmente uma análise ABC para volume 

de vendas, por quinzena.  

A Tabela 13 apresenta: total, média e desvio-padrão, de unidades vendidas por quinzenas. Pode 

apurar-se que o total de vendas da 2º quinzena apresentou, um aumento aproximado, de 14% face à 

1º quinzena. Igualmente é de notar, que cada uma das classes, vendeu mais durante a 2º quinzena 

sendo o aumento em qualquer uma das classes, de aproximadamente 14%.  
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Tabela 13 Total, Média e Desvio-Padrão de Unidades Vendidas, por Classe de produto e por Quinzena. 

 1º Quinzena 2º Quinzena 

Classe A B C A B C 

Total de 
Unidades 
Vendidas 

 
29636305 

 
5557941 

 
185410 

 
33753804 

 
6328646 

 
2110141 

Média 13183,4 1510,72 105,2 14605,7 1684,49 113,66 

Desvio- 
padrão 

22195,88 714,88 147,59 17885,4 798 162,06 

 

Determinou-se o número de SKUS que pertenceriam a cada uma das classes, e que representam as 

vendas acima ilustradas (Tabela 14). Averigua-se que: venderam-se mais SKUs durante a 2º quinzena. 

Cruzando os dados da Tabela 13 com o da 14, tal poderá significar que foram vendidas mais unidades 

por SKU dos produtos “B”.   

 

                        Tabela 14 Número de SKUs Vendidos Quinzenalmente, segundo a Classe e Localização.  

 

 

 

 

 

 

 

Um estudo mais detalhado permitiu concluir os SKUs que tiveram vendas apenas numa das quinzenas, 

bem como, os que apresentaram vendas superiores na 1º quinzena. Tais resultados podem ser 

consultados na Tabela 15. Constata-se que um maior número de produtos apenas apresentaram 

vendas durante a 2º quinzena, tal poderia ter relação com o volume de vendas superiores na 2º 

quinzena. Assim, analisou-se as vendas associadas a esses produtos, confirmando-se que 

representam 80% do total de unidades vendidas (42192591) durante a 2º quinzena. 

 

 

 

 

 

 Número de SKUs Vendidos na 1º 
Quinzena 

Número de SKUs Vendidos na 2º 
Quinzena 

Localização A B C A B C 

Autómato 1928 1907 2941 1973 1841 3460 

Linha 
Manual 

289 1731 14 573 304 1817 15 019 

Linha 
Manual com 
Refrigeração 

(“Frios”) 

 
31 

 
41 

 
93 

 
34 

 
49 

 
86 

Total 
Analisado 

2248 3679 17 607 2311 3757 18 565 



53 
 

Tabela 15 Número de SKUs com Vendas Registadas apenas numa das Quinzenas e Produtos com Vendas 

Superiores na 1º Quinzena. 

Número de SKUs Vendidos Quinzenalmente/Ano 

SKUs Vendidos na 1º 

Quinzena 
SKUs Vendidos na 2º Quinzena Com Vendas 

Superiores na 1º 

Quinzena      Total 
Apenas Vendidos 

na 1º Quinzena 
Total 

Apenas Vendidos na 

2º Quinzena 

23534 1901 24633 3152 5570 

100% 8,08% 100,00% 12,80% 20,53% 

 

5.4.2. ANÁLISE ABC PARA ENCOMENDAS 

 

Com o intuito de se perceber o espetro de encomendas realizadas por produto, procedeu-se igualmente 

a uma análise ABC. Os dados resultam do somatório de encomendas realizadas mensalmente, durante 

um ano. A Tabela 16 mostra o intervalo de encomendas associado a cada classe de produtos, para o 

caso em particular dos dados analisados. Pertencem à classe “A” produtos com encomendas em 365 

a 179 dias por ano, pertencendo à classe “B” estão os produtos entre as 179 e 64 e por último, caso 

registem encomendas entre 64 a 1 vez por ano, pertencerão à classe “C”.  

 

Tabela 16 Classificação ABC, para Número de Encomendas dos Produtos, segundo os dados em Análise. 

 

Tendo em conta que os dados históricos utilizados não refletem todos os pedidos que foram realizados 

diariamente, para cada produto, mas sim a quantidade total que foi aviada por dia por produto, não se 

reconheceu interesse em contruir uma Tabela (semelhante à Tabela 13) com: total, média e desvio-

padrão de encomendas realizadas, para cada classe de produto.   

O Diagrama de Pareto (Figura 28) trata-se de um bom complemento à Tabela 16. Permitindo verificar 

que muitos são os produtos que agrupam a classe A. Isto é, comparativamente ao volume de vendas 

em que maiores volumes estão associados a menos produtos (total de 2308), no caso das 

encomendas, a classe A é constituída por mais produtos conta com 9127, como será detalhado na 

Tabela 17. Tal indica existir um mix de produtos por encomenda. 

 

 

 

Classe de Produto A B C 

Intervalo Encomendas/Ano [365; 179] [179; 64] [64; 1] 
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A Tabela 17 mostra o número de SKUs por classe, segundo o número de encomendas, em cada uma 

das zonas de armazenamento. Comparativamente à Tabela 14, relativa à classificação de acordo com 

o volume de vendas, percebe-se uma maior distribuição dos produtos pelas Classes o que se traduz 

num aumento de SKUs nas classes A e B e por consequente, numa diminuição de produtos na Classe 

C. Verifica-se que são “C” relativamente ao volume de vendas 20 331 SKUs, face a 13 033 SKUs “C”, 

quando o critério são o número de encomendas. Outros dados interessantes dizem respeito: à presença 

de muitos produtos “C” no autómato, à estada de 5146 produtos “A” na linha manual e verificar-se que 

muitos dos produtos na zona dos “frios” são A. Seria de esperar que no autómato estivessem presentes 

mais produtos classificados como “B”, quando comparado com o número de “C´s”.  Tal poderá indicar 

que no autómato estão presentes produtos cujo volume de vendas que registam, é superior ao número 

de encomendas que têm. Ainda na Tabela 17 podemos perceber que na Linha Manual existem 5146 

produtos “A”, o que permite indagar que os produtos da linha manual, possuem encomendas muito 

frequentes. São os produtos da linha manual que mais incorporam a classe “A” e se confrontarmos os 

dados com a Tabela 14, concluímos que apesar de serem frequentemente pedidos, alguns deles 

possuem um volume de vendas entre as 3243 e 1 unidades. Ou seja, são frequentemente encomendas 

em pequenas quantidades por encomenda.  

 

Tabela 17 Localização dos SKUs no armazém, de acordo com classificação ABC referente número de 

encomendas. 

 Número de SKUs por Classe 

Localização A B C 

Autómato 3885 86 4355 

Linha Manual 5146 4334 8652 

Linha Manual com 
Refrigeração (“Frios”) 

96 38 26 

Total Analisado 9127 4458 13 033 

 

Figura 28 Diagrama de Pareto Representativo do Número de Encomendas.  
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De modo a perceber quais os produtos que poderiam necessitar de atenção redobrada, relativamente 

aos reabastecimentos, por serem mais requeridos pelo cliente, tratou-se de perceber qual a localização 

por trimestre destes SKUs (Figura 29). O número de produtos “A” por localização, é comum a todos os 

trimestres do ano, estando presentes: 3154 no autómato, 8656 na zona de aviamento manual e 102 

nos “frios”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez que os dados utilizados para análise refletem as vendas realizadas durante um ano passado 

e a Empresa H sofreu reestruturação da localização dos seus produtos, devido à mudança de 

instalações, tencionou-se perceber qual o cenário atual. Assim, procedeu-se a uma análise com as 

vendas referentes aos passados três meses decorridos aquando deste estudo. Tais resultados embora 

representem uma realidade atual associada às operações no novo armazém, poderão ser menos 

significativos. As principais conclusões serão seguidamente apresentadas.   

 

5.5 Análise de Vendas de 2017 

 

Nos três meses em análise a Empresa H totalizou um volume de vendas de 18768546 unidades, que 

representam 22180 SKUs. Tal significa um aumento de vendas de 53,7% face ao período homólogo 

do ano anterior. O volume de vendas ao longo do período em análise pode ser visto na Figura 30. A 

partir desta, verifica-se que os meses representam volumes de vendas semelhantes, tendo em conta 

que Fevereiro possui menor dimensão temporal.  

 

 

 

Figura 29 Distribuição dos SKUs A atendendo ao Número de Pedidos, segundo a sua 

localização e Trimestre. 
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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao número de encomendas registadas em cada um dos meses, verifica-se uma 

tendência crescente de Janeiro para Março de 2017 (Figura 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o objetivo de inferir-se o comportamento de encomendas e vendas entre os meses de 2017, 

comparativamente ao período homólogo passado, realizou-se o estudo presente nas Figuras 32 e 33. 

A Figura 32 permite verificar que: i) a distribuição de encomendas e vendas foi relativamente uniforme 

entre os meses, em ambos os períodos; ii) o mês de Janeiro registou sempre mais vendas do que os 

restantes e iii) o número de encomendas e vendas em 2017 foi inferior em todos os meses, 

comparativamente aos meses do período passado. Este decréscimo é melhor entendido na Figura 33, 
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Figura 30 Número de Unidades e Percentagem de Vendas Mensal em 2017. 
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onde as linhas de tendências demonstram os valores do decréscimo mensal, para ambas as variáveis 

em estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De modo a se perceber qual a classificação ABC e localização dos produtos, após a mudança de 

instalações, realizou-se uma análise ABC para volume e número de encomendas realizadas em 

2017. Inicia-se seguidamente pela análise de acordo com o volume de vendas.   
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Figura 33 Comparação da Tendência de Vendas e Encomendas realizadas 

entre Janeiro e Março de 2017, com Período Homólogo. 
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5.5.1 Análise ABC para Volume de Vendas 

 

O somatório das vendas realizadas durante os meses em estudo, permitiram classificar os produtos 

segundo as classes “ABC”, de acordo com o intervalo de unidades presentes na Tabela 18.  

 

Tabela 18 Classificação ABC, para o Volume de Vendas dos Produtos durante 2017. 

Classe A B C 

Intervalo Unidades Vendidas/Ano [41 968; 1621] [1619; 318] [315; 1] 

 

Na Tabela 19 constam o número de unidades vendidas por classe de produto. Verifica-se, como seria 

esperado, que o volume de vendas dos produtos “A” é superior aos restantes, sendo também esta 

classe com o desvio padrão mais elevado. Os dados seguem a tendência registada com a análise dos 

dados históricos.  

 

Tabela 19 Total, Média e Desvio-Padrão de unidades vendidas em 2017, por classe de produto. 

 Classe de Produto 
Unidades Vendidas A B C 

Total 14987629 2811565 936829 

Média 6040,96 753,57 58,41 

Desvio-Padrão 6181,51 356,03 75,43 

 

A partir da Tabela 20 podemos averiguar a distribuição dos produtos pelas zonas de armazenamento, 

tendo em conta a classe a que pertencem. Comparativamente aos dados históricos analisados, verifica-

se: i) maior número de SKUs “A” no autómato bem como na linha manual, ii) decréscimo de produtos 

“B” e “C” no autómato e iii) há um aumento total de produtos “A” e um decréscimo de produtos “C”. No 

entanto, apesar desta ser uma tendência baseada numa amostra com menor horizonte temporal, os 

resultam alinham com o expectável e com o “projetado” pela Empresa H para o novo armazém.      

 

Tabela 20 Localização dos SKUs no armazém, de acordo com classificação ABC referente ao volume de vendas 

em 2017. 

 Número de SKUs por Classe 

Localização A B C 

Autómato 2102 1709 2140 

Linha Manual 341 1966 13 759 

Linha Manual com 
Refrigeração (“Frios”) 

34 49 80 

Total Analisado 2477 3724 15 979 
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O estudo de volume de vendas por quinzena está presente na Tabela 21. Apura-se que se venderam 

mais 117 604 unidades durante a 1º quinzena. No entanto, a 2º quinzena regista venda de mais 1099 

referências de produtos (Tabela 22). De salientar que os dados que constam da Tabela 21 possuem 

muita semelhança com os dados da Tabela 15 (referente ao período anual passado), o que indica 

pouca variação entre ambas as realidades.  

 

Tabela 21 Volume Total de Unidades Vendidas, de acordo com a classe de produto, por quinzena. 

 
1º Quinzena 2º Quinzena 

Classe A B C A B C 

Total de Unidades Vendidas 4260983 799401 266352 4166912 781650 260570 

 

 

Tabela 22 Número de SKUs Vendidos Quinzenalmente em 2017, segundo a Classe e Localização. 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2  Análise ABC para Encomendas 

 

Apesar de se terem registado um maior volume de unidades vendidas durante a 1º quinzena, é durante 

a 2º quinzena registaram-se mais 71195 encomendas o que corresponde a um aumento aproximado 

de 15%. Podemos induzir, confrontando estes dados (Tabela 23) com a análise ABC feita para o volume 

de vendas, que: as vendas são superiores na 1º quinzena (possivelmente devido ao aviamento de 

produtos “rateados”) mas é durante a 2º quinzena que chegam mais encomendas de produtos 

diferentes. Por outro lado, comparando dados de 2017 com o passado ano, parece existir um aumento 

de produtos com maior importância económica para a Empresa H, uma vez que, embora se analisem 

apenas três meses de 2017, já se registam mais SKUs pertencentes à classe “A” do que os registados 

durante o ano passado.  

 

 Número de SKUs Vendidos na 1º 
Quinzena 

Número de SKUs Vendidos na 2º 
Quinzena 

Localização A B C A B C 

Autómato 1924 1901 2881 1969 1835 3400 

Linha 
Manual 

289 1731 14 573 304 1817 15 019 

Linha 
Manual com 
Refrigeração 

(“Frios”) 

31 41 93 34 49 86 

Total 
Analisado 

2248 3679 17 607 2311 3757 18 565 
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Tabela 23 Número de SKUs Vendidos Quinzenalmente em 2017, segundo a Classe e Localização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Análise de Sazonalidade 

 

A área de negócio da Empresa H é fortemente influenciada por fenómenos de sazonalidade, 

associados aos padrões de consumo dos seus clientes, sobretudo consoante as estações do ano. A 

título exemplificativo, é sabido que durante os meses de verão são vendidos mais produtos como 

protetores solares, enquanto que na primavera o consumo de antialérgicos é superior. Assim e 

atendendo ao requisito da Empresa H, que passa pela atualização dos Kanbans trimestralmente, 

realizou-se uma análise de sazonalidade. Assim, o objetivo da análise passa pela obtenção de 4 

“índices de sazonalidade” (referentes a cada trimestre) para cada produto, que permitam ser 

associados ao algoritmo desenvolvido, de modo a se proceder a uma atualização da quantidade mínima 

necessária para fazer face à procura.  

 

5.6.1 Cálculo do Índice de Sazonalidade  

 

Assim, utilizaram-se os dados históricos referentes às vendas anuais de 2015 e 2016. Os cálculos para 

a obtenção de um índice passam pelas seguintes etapas [90] [91]:  

1)  Cálculo da Média de Vendas Anual (separadamente, para cada um dos anos):  

µvendas anual =
∑ vendas anual

Nº registos de Vendas Anual
 

 

2) Cálculo da % de Vendas, para todos os trimestres de 2015 e de 2016:  

                                                              % 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐚𝐬 =  
𝐕𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐓𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥

µ𝐯𝐞𝐧𝐝𝐚𝐬 𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥
                                                              (2)                                                 

 

 Número de SKUs Vendidos na 1º 
Quinzena 

Número de SKUs Vendidos na 2º 
Quinzena 

Localização A B C A B C 

Autómato 1776 29 957 2139 34 1130 

Linha 
Manual 

2484 2043 3048 2817 2377 3528 

Linha 
Manual com 
Refrigeração 

(“Frios”) 

39 28 14 54 19 16 

Total 
Analisado 

4299 2100 4019 5010 2430 4674 

(1) 
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3) Cálculo do Índice de Sazonalidade (Seasonal Index, Si): 

 

                           𝐒𝐢 = µ( %𝐯𝐞𝐧𝐝𝐚𝐬 𝐭𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟏𝟓; %𝐯𝐞𝐧𝐝𝐚𝐬 𝐭𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟏𝟔)                       (3) 

 

Na inviabilidade de apresentar no presente documento os índices de sazonalidade de todos os produtos 

para todos os semestres, apresenta-se, a título exemplificativo, os cálculos efetuados para o Produto 

B que teve a seguinte distribuição de vendas anual (ver Tabela 24)  

 

Tabela 24 Total de Unidades Vendidas do Produto B, trimestralmente, em 2015 e 2016. 

 1º Trimestre 
 (Jan a Mar) 

2º Trimestre  
(Abr a Jun) 

3º Trimestre  
(Jul a Set) 

4º Trimestre  
(Out a Dez) 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Número de Unidades 
Vendidas 

63963 24067 39956 21384 39339 17655 40024 34379 

 

No primeiro passo é calculada a média anual de vendas. Para o ano de 2015, o valor é de 45820,5 

unidades e para o ano de 2016 é de 24371,3.  

µ𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 2015 =
63963 + 39956 + 39339 + 40024

4
= 45820,5 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝐵 

 

O segundo passo passa por calcular a percentagem média de vendas para cada trimestre. Para o 1º 

trimestre de 2015, o valor é de 1,395 e para o 1º trimestre de 2016 é de 0,987.  

  % 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠1º𝑇2015 =
63963

45820
 = 1,395 

Semelhante cálculo foi feito para os restantes trimestres.  

No terceiro passo é calculado o índice de sazonalidade (𝑆𝑖) para o 1º trimestre:  

𝑆𝑖1º𝑇 =
1,395 + 0,987

2
= 1,191 

O mesmo procedimento foi aplicado a todos os produtos com vendas registadas durante 2015 e 2016, 

de modo a se calcular o respetivo índice, para cada um dos 4 trimestres.    
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5.6.2 Atualização de Volume de Vendas de Acordo com o Índice de Sazonalidade 

 

De acordo com os índices de sazonalidade calculados para cada produto, inferiu-se a percentagem de 

SKUs que seriam atualizados, isto é, cuja quantidade mínima do seu stock iria sofrer alterações para 

cima ou para baixo da sua média (Figura 34). A percentagem de produtos a sofrer atualização é 

bastante semelhante entre os trimestres, sendo a média de atualização para cima de 42,18% (e desvio 

de 2,22%). Relativamente aos produtos que são redimensionados para quantidades mínimas menores, 

a média é de 35,11% (e desvio de 2,75%). O número de produtos pertencentes a este grupo é sempre 

menor, em todos os trimestres, do que aqueles que são atualizados para valores acima da média de 

vendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez que algumas das atualizações registadas eram apenas decimais, quis-se apurar a 

percentagem de produtos que sofreriam atualizações mais significativas. Assim, analisou-se quais os 

produtos com 𝑆𝑖 igual ou superior a 2% (Figura 35). Verifica-se que o 2º trimestre foi o que registou 

menor percentagem de SKUs com atualização acima de 2% por oposição ao 4º trimestre. A média 

rondou os 9,02% SKUs, com desvio de 2,13%. Excluindo os produtos que possuem uma janela de 

comercialização bem específica, como é o caso das vacinas, não se registaram produtos que tivessem 

uma atualização igual ou superior a 2% inferior à média de vendas.     
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5.7 Conclusão do Capítulo  

A partir do levantamento de layout, sistemas e tipo de armazenamento utilizados pela Empresa H 

concluiu-se a necessidade de proceder a uma “divisão” do armazém em 10 zonas distintas, para efeitos 

de cálculo de cubicagem. Tendo em conta o caso em estudo, identificou-se a necessidade de estudar 

detalhadamente a operação de reabastecimento, concluindo-se que esta atualmente é fortemente 

dependente do conhecimento/ sensibilidade dos operadores e suscetível a muda, bem como a défice 

de produto na localização de picking.  

O número de vendas e encomendas na Empresa H decresceu, respetivamente, 53% e 20% de 2015 

para 2016. Os trimestres não apresentam discrepâncias, quanto à relevância que possuem para o total 

de encomendas e vendas anuais. Também se verifica que o número de SKUs com registo de vendas, 

não sofre uma variância significativa, entre os trimestres. Tais conclusões também se confirmaram pela 

análise mensal.  

Verifica-se que 45% dos produtos armazenados possuem vendas anuais entre 1 a 100 unidades e 

apenas 0,36% (um total de 79 SKUs) possuem vendas acima das 50 000 unidades.  O estudo de 

vendas quinzenal, permitiu inferior que o número de produtos vendidos, bem como, o volume de 

vendas, foi superior durante as 2º quinzenas. No entanto, 20,53% dos produtos analisados registaram 

maior volume de vendas nas 1º quinzenas.  

Pelas análises de order e volume profile constata-se existir uma tendência para o mix de produtos nas 

encomendas. Sendo os produtos da linha manual os mais encomendados e os presentes na linha de 

aviamento automático, os que apresentam maior volume de vendas.  

Análise de dados referentes ao presente ano apoiam as conclusões retiradas, pela análise de dados 

históricos.  
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Procedeu-se à análise de sazonalidade, bem como ao desenvolvimento de um “índice de 

sazonalidade”, que permitisse atualizar as necessidades mínimas de stock. Concluiu-se que a maioria 

dos produtos sofre atualização da quantidade mínima, embora apenas uma média de 9% seja 

redimensionado para quantidades mínimas de stock acima dos 2%.  
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6. Desenvolvimento do Algoritmo Kanban 

 

Após a análise de dados procedeu-se ao desenvolvimento do Algoritmo, que permitisse dar resposta 

ao problema apresentado. Assim, o objetivo passa por responder às questões: “quando?” e “em que 

quantidade o colaborador deveria abastecer as localizações de picking?”. Para tal, a primeira etapa 

seria definir as quantidades mínimas necessárias, para fazer face à procura durante um determinado 

número de horas diárias. Tendo como meta a aplicação do Algoritmo que viesse a ser desenvolvido, a 

todas as zonas de armazenamento e atendendo ao modo como a Empresa H fará a gestão da nova 

metodologia; foi necessário perceber a aplicabilidade de uma distribuição probabilística, que 

sustentasse o cálculo do número de unidades mínimas de produto a ter na localização de picking.  

 

6.1.  Cálculo do Stock Mínimo 

 

6.1.1. Stock Mínimo - Ajuste à Distribuição Normal  

 

Atendendo às características dos dados em análise e às conclusões retiradas a partir da leitura da 

literatura: [82], [83], [84], [85]; decidiu-se estudar o ajuste da distribuição normal ao caso em estudo. 

Seguidamente irá apresentar-se a análise realizada, utilizando como exemplo, o Produto T.  

Após o tratamento dos dados, obteve-se a distribuição de vendas do Produto T, durante o período em 

análise (ver Figura 36).  Constata-se, quanto ao número de unidades vendidas, que: i) a média foi de 

1059, ii) o desvio-padrão é de aproximadamente 616, iii) a 11 Setembro registou-se o menor número 

vendido: 100 unidades e iv) a 1 de Agosto verificou-se o máximo de 3640 unidades aviadas.  
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A Distribuição Normal pode ser utilizada para o cálculo da quantidade mínima de stock, a ter para 

satisfazer um dado service-level, através da expressão [85]:  

                                                                           SF =  µ + (z ∗ σ)                                                        (4) 

 

Onde: SF se refere à quantidade mínima necessária na localização do produto para satisfazer as 

necessidades, adquirindo a designação de Safety Stock; 

           µ - Média de Vendas; 

            𝜎 - Desvio-padrão de vendas;  

            𝑧 – Fator de Nível de Serviço. O valor de 𝑧 está intrinsecamente relacionado, com o Nível de 

Serviço ao qual a Empresa irá operar. A Empresa H declarou a vontade de assumir um Nível de Serviço 

de 95%, o que corresponde a um valor de 𝑧 igual a 1,65 [85] [87]. 

Para o caso utilizado como ilustrativo, o SF assume um valor de 2075,31 unidades. Uma vez que o 

reabastecimento, neste caso, será feito através de caixas provenientes do laboratório, teremos que 

passar o resultado anterior a número de caixas: o resultado é de 10,37. Arredondando o valor para 

baixo, conhecemos a necessidade de um stock mínimo de 10 caixas por dia.  

O cálculo do nível de stock baseado na distribuição normal, é influenciado, como se verifica na 

expressão (4), por dois parâmetros estatísticos que caracterizam a amostra de vendas, do produto em 

estudo. Atendendo a que o desvio-padrão no caso do Produto T é elevado (acima da média de vendas) 

e o mesmo se verificava para outros produtos estudados, pesquisou-se a existência de outliers. Assim, 

analisou-se a distribuição de vendas do Produto T durante 2015 e 2016 (Figura 37). Sabe-se que o ano 

de 2016 foi caracterizado por um decréscimo global de vendas, relativamente ao ano de 2015 e os 

dados gráficos assim o traduzem. Os volumes de vendas identificados com setas vermelhas poderiam 

tratar-se de situações “anómalas” e pouco recorrentes, ao comportamento de vendas do Produto T. No 

entanto, verifica-se existir uma tendência semelhante nos dois anos, que resulta na existência destes 

desvios. Assim, concluiu-se que tais valores não deveriam ser tratados como outliers. Os resultados 

obtidos com esta análise reforçam: i) a dificuldade inerente à distinção de comportamentos associados 

a desvios versus comportamentos de compra pelo consumidor e ii) a necessidade do estudo de 

sazonalidade, que tende a adequar o algoritmo a estas situações.  
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De modo a confirmar-se a existência de fit da distribuição normal para a obtenção do Safety Stock, 

analisou-se os resultados obtidos, através do estudo de Frequência de vendas. Uma vez que se trata 

de um método que permite inferir exatamente o número de unidades necessárias, para fazer face a um 

dado service-level. Por outro lado, como se demonstrará, o estudo de Frequências de Vendas também 

proporciona um melhor entendimento acerca do comportamento de vendas.  

 

6.1.2. Stock Mínimo – Análise de Frequência de Vendas  

 

Iniciou-se o estudo pela Frequência de Vendas através da construção de uma Tabela que permitisse 

relacionar: o número de encomendas realizadas e a quantidade de unidades vendidas. Assim, na 

Tabela 25 encontra-se o número de encomendas por intervalo de unidades vendidas, referente ao 

Produto T, durante o período em estudo. Com o intuito de facilitar a leitura dos resultados, os intervalos 

(1º coluna da Tabela 25) foram definidos atendendo ao número de unidades que uma “caixa standard” 

(proveniente do laboratório) tem do produto. Deste modo, o 1º intervalo vai desde a mínima quantidade 

vendida de Produto T (100 unidades) até 100 + 200 unidades. Os intervalos são assim sucessivamente 

gerados até ao intervalo que englobar o valor máximo de unidades vendidas. O histograma da Figura 

38 faculta uma mais rápida compreensão dos dados da Tabela 25, verificando-se que: i) a maioria do 

volume diário vendido situa-se entre as 100 e 2300 unidades, ii) a moda situa-se no intervalo 

]1100,1300] unidades, iii) não há registo de encomendas entre as ] 2300, 2900]  unidades, iv) à medida 

que o número de unidades por intervalo aumenta verifica-se um decréscimo de encomendas 

registadas, v) seguidos de vários intervalos sem registos, aparecem com frequência absoluta diferente 

de zero os intervalos que vão desde as 2900 às 3700 unidades o que poderia indicar tratarem-se de 

outliers e vi) tendo em conta a os dados da coluna da frequência acumulada, percebe-se que se existir 

diariamente stock na localização de picking, de pelo menos 1700 unidades de Produto T, a Empresa H 
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conseguirá dar resposta a 90,6% das encomendas e se alocar mais 2 caixas standard, terá uma 

percentagem de falha de serviço de 3,9%.  

Tabela 25 Análise por Frequência de Vendas do Produto T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise de frequência acima representada proporciona um entendimento acerca dos volumes de 

vendas diários, no entanto, não nos transmite informação acerca de como cada uma das frequências 

absolutas, se distribui temporalmente. Isto é, não sabemos, por exemplo, se os 21 registos de vendas 

entre as [100, 300] unidades foram todos num mês ou distribuídos pelos vários meses. Igualmente não 

sabemos, possíveis peculiaridades de vendas associadas a algum(s) do(s) mês(es) em estudo. Deste 

modo, desenvolveu-se um estudo de frequências de encomendas por mês (ver Figura 39). Reparamos 

que em todos os dias de cada mês o produto teve encomendas, com exceção do mês de Novembro 

onde houve apenas 28 encomendas. Dentro do intervalo ]1100, 1300], onde existem mais registos, 

Intervalo de 
Unidades 
Vendidas 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Frequência 
Acumulada (%) 

[100, 300] 21 11,6 11,6 

]9300, 500] 24 13,3 24,8 

]500, 700] 6 3,3 28,1 

]700, 900] 9 5,0 33,1 

]900, 1100] 29 16,0 49,1 

]1100, 1300] 39 21,5 70,7 

]1300,1500] 24 13,3 83,9 

]1500, 1700] 12 6,6 90,6 

]1700, 1900] 7 3,9 94,4 

]1900, 2100] 3 1,7 96,1 

]2100, 2300] 2 1,1 97,2 

]2300, 2500] 0 0,0 97,2 

]2500, 2700] 0 0,0 97,2 

]2700,2900] 0 0,0 97,2 

]2900, 3100] 1 0,6 97,7 

]3100, 3300] 2 1,1 98,9 

]3300, 3500] 1 0,6 99,4 

]3500, 3700] 1 0,6 100 

Total  181 100 100 

Figura 38 Histograma com Frequências de Vendas do Produto T.  
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verifica-se que o mês de Agosto foi o que teve maior impacto no número de encomendas. 

Relativamente aos quatro últimos intervalos, que englobam vendas mais avultadas em número de 

unidades, verifica-se que estas ocorreram sempre em meses diferentes, não se conseguindo assim 

“diagnosticar” nenhuma tendência associada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir das Frequências Acumuladas (Tabela 26) podem-se calcular os níveis de serviço, bem como, 

inferir o número de unidades de produto que lhes está associada. À Empresa H não interessariam 

níveis de serviço abaixo de 50%, por isso, os cálculos foram feitos para níveis acima desse valor. No 

caso do Produto T o primeiro nível de serviço acima dos 50%, será de 70,7%. Para cada um dos níveis 

de serviço, procedeu-se à pesquisa da encomenda com maior número de unidades vendidas e face a 

esse valor, calculou-se o número mínimo de caixas necessárias (Tabela 27).  Percebe-se que, na 

maioria dos casos, o número de caixas mínimas entre intervalos adjacentes não é substancialmente 

diferente, o que possibilita aumentar o service-level sem que tal implique um aumento significativo de 

stock na localização.   

 

Tabela 26 Relação Entre: Service-Level pretendido e número de caixas necessárias para o picking. 

 

 
Service 

Level (%) 
70,7 84,0 90,6 97,2 97,8 98,9 99,4 100 

Encomenda 
de Maior 
Volume 

(unidades) 

1299 1482 1650 2131 2950 3264 3430 3640 

Número 
Mínimo de 

Caixas 

7 8 9 11 15 17 18 19 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

[1
0
0

, 
3
0

0
]

]3
0
0

, 
5
0

0
]

]5
0
0

, 
7
0

0
]

]7
0
0

, 
9
0

0
]

]9
0
0

, 
1
1

0
0
]

]1
1
0

0
, 
1

3
0
0

]

]1
3
0

0
, 
1

5
0
0

]

]1
5
0

0
, 
1

7
0
0

]

]1
7
0

0
, 
1

9
0
0

]

]1
9
0

0
, 
2

1
0
0

]

]2
1
0

0
, 
2

3
0
0

]

]2
3
0

0
, 
2

5
0
0

]

]2
5
0

0
, 
2

7
0
0

]

]2
7
0

0
, 
2

9
0
0

]

]2
9
0

0
, 
3

1
0
0

]

]3
1
0

0
, 
3

3
0
0

]

]3
3
0

0
, 
3

5
0
0

]

]3
5
0

0
, 
3

7
0
0

]

Intervalo de Unidades Vendidas

N
ú

m
e

ro
 d

e
 E

n
c

o
m

e
n

d
a

s

Distribuição de Vendas do Produto T por Mês

Nov

Out

Set

Ago

Jul

Jun

Figura 39 Histograma com Distribuição de Vendas do Produto T, por Intervalo de Frequência 
e Mês. 
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Tais dados foram essencialmente úteis para se construir uma “Tabela de Dados” * (Figura 40), que 

permitirá perceber a interação das duas variáveis:  nível de segurança e número de caixas a levar por 

reaprovisionamento. Assim, percebe-se o impacto que ambas teriam no número de reabastecimentos 

diários necessários. O número mínimo e máximo de caixas a repor foram definidos tendo em conta 

que, o operador levará pelo menos 1 caixa e que cabem na rack 12 caixas do produto em análise. Para 

ser possível a prática do uso de Kanbans, no máximo o operador poderá reabastecer com 11 caixas. 

A Figura 40 comprova que para se praticar níveis de serviço “aceitáveis” e “desejáveis” para a Empresa 

H, será necessário levar um maior número de caixas por reabastecimento, sob pena do aumento no 

número de reabastecimento por dia. Tal implicaria uma taxa de ocupação humana e de máquinas por 

Produto Bastante elevadas e possivelmente incomportável atendendo: aos recursos atuais existentes 

e ao cenário caótico que geraria (presumivelmente durante os picos de aviamento). Em contrapartida, 

aumentar o número de caixas poderia resultar em stock parado ou por exemplo, numa transmissão de 

“falsa confiança” ao operador, que acabaria por não estar atento a possíveis necessidades de 

reabastecimento. Assim, conclui-se que a decisão passaria por analisar com maior cuidado, os cenários 

centrais da “Tabela de dados”, para níveis de serviço acima dos 90,6%.  

                           

 

 

*  A “Tabela de Dados” trata-se de uma ferramenta de Análise de Cenários presente no Excel.  

Comparando o resultado de stock mínimo obtido via estudo de análise de Frequências com o obtido 

utilizando a distribuição normal, percebe-se são bastante semelhantes e fazem face às necessidades. 

Uma vez que, pelo estudo de frequências e recorrendo a uma regressão linear são necessárias 

aproximadamente 9 caixas (arredondando para baixo), enquanto que, pelo cálculo suportado pela 

Distribuição Normal o resultado são 10 caixas. Por conseguinte, se percebe a existência de fit dos 

dados à Distribuição Normal. Uma vez que se obtiveram conclusões iguais em testes efetuados noutros 

produtos adotou-se a Distribuição Normal, para os cálculos de stock mínimo.  

Além da metodologia que suporta o cálculo do stock mínimo, necessitar-se-ia de desenvolver 

expressões matemáticas, que permitissem o cálculo do número de reabastecimentos e do kanban. 

Seguidamente apresentar-se-á, em detalhe, tais expressões que estão associadas ao Algoritmo 

proposto.   

Figura 40 "Tabela de Dados" com Estudo de Cenários atendendo ao Service Level desejado e ao 

Número de Caixas a repor. 
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6.2. Matemática Inerente ao Algoritmo 

 

Tendo por base as análises e levantamentos efetuados, foram “construídas” as expressões 

matemáticas, que permitiam sustentar o Algoritmo desenvolvido. Após vários testes e ajustes, chegou-

se às seguintes expressões:  

▪ Para o cálculo de Stock Mínimo, a expressão resulta da “combinação”: da metodologia de 

cálculo de stock mínimo associada à Distribuição Normal, das horas de consumo para o qual 

o stock terá que ser suficiente e do Seasonal Index. Resultando:  

                      𝐌í𝐧𝐢𝐦𝐨 =
[(𝐒𝐅 𝐩𝐨𝐫 𝐡𝐨𝐫𝐚)×𝐒𝐢]×𝐇𝐂

𝐍𝐔𝐂
  Sendo  𝑺𝑭 =  µ + (𝒛 ∗ 𝝈) e  𝒛 = 𝟏, 𝟔5           (5) 

 

Onde:  SF - Safety Stock 

                        Si -  Seasonal Index  

                        HC - Horas de Consumo para qual o Mínimo terá que ser suficiente 

                        NUC – Número de Unidades por Caixa Standard (proveniente do laboratório).   

 

▪ O Kanban é calculo por:   

                                                  𝐊𝐚𝐧𝐛𝐚𝐧 = 𝐌á𝐱𝐢𝐦𝐨 − 𝐌í𝐧𝐢𝐦𝐨                                     (6) 

 

▪ O Máximo diz respeito ao número de caixas ou unidades máximas, que a localização do 

produto comporta. Tal dado é calculado por cubicagem, tendo em conta, as dimensões quer 

da localização quer da caixa ou da unidade (dependendo da metodologia de armazenamento 

usada). Assim, o máximo vem:   

                                                             NR =  
[(SF por dia)×Si]

NUC

Kanban
                                                       (7) 

 

6.3.  Estudo de Número de Horas de Consumo – Análise de Hipóteses   

 

Tendo determinado as expressões que estariam na base do algoritmo, seria necessário estabelecer o 

número de horas de consumo mínimos, para qual o Algoritmo deveria calcular a quantidade de stock 

mínimo necessário, bem como os restantes parâmetros. Para tal considerou-se 2 variáveis: número de 

horas de consumo de stock e tempo “Buffer” (tempo de resposta que o operador tem, após o despoletar 

do kanban). Para cada uma das variáveis assumiram-se 3 valores, o que resulta em 9 cenários, 
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representados pelos pontos de interceção (Figura 41). Temos assim, por exemplo, o cenário que 

assume: que o stock permitirá satisfazer as encomendas durante ¼ do dia de trabalho (assumiu-se que 

o dia de trabalho teria 16h, por isso, seria suficiente para 4 horas) e o operador teria 1h para dar 

resposta à “quebra” do stock mínimo, procedendo ao reabastecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretendia-se analisar cada cenário tendo em conta os valores de: mínimo necessário, kanban, número 

de reabastecimentos, tempos de reabastecimentos e custos inerentes às operações de 

reabastecimento.  

Continuando a recorrer ao fármaco utilizado até ao momento como exemplo, apresentar-se-á a análise 

de cenários efetuada. Após o cálculo dos fatores em análise, percebeu-se que o cenário “1D + 3HB” (1 

Dia mais 3 Horas Buffer) não seria viável para aplicar no caso do Produto T, por razões de 

indisponibilidade de espaço. Os resultados obtidos para os restantes cenários encontram-se na Figura 

44. Pelas expressões matemáticas, usadas nestes cálculos e acima descritas, depreende-se que o 

número de reabastecimento e o Kanban são inversamente proporcionais. Assim sendo, quanto maior 

for o número de reabastecimentos necessários menor o Kanban e vice-versa, como os resultados 

também o demonstram (Figura 42). Igualmente se constata que as opções “1D+1HB” e “1D+2HB” são 

bastante exigentes quanto ao número de reabastecimentos diários necessários. Atendendo ao tempo 

que tal acarretaria, quer para reabastecer o Produto T, quer para o reabastecimento dos restantes 

produtos que tivessem necessidades de reabastecimento semelhantes, depreende-se que estas 

opções são inviáveis. Por outro lado, verificou-se existir indisponibilidade física das localizações de 

picking de muitos produtos, para comportar os cenários assinalados a vermelho na Figura 43. Assim 

sendo, uma vez que se pretendia adotar um cenário que fosse viável para a grande maioria dos 

produtos armazenados, optou-se por analisar os tempos e custos associados aos cenários que se 

mantém assinalados a azul na Figura 43. 

Figura 41 Matriz com os Cenários Propostos, relativamente ao Tempo Mínimo de Stock 
e Tempo de Buffer.  
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Na Figura 44 estão os custos temporais e financeiros, referentes ao reabastecimento do Produto T.  

Concluiu-se que os cenários: “1/4D + 1HB”, “1/4D + 2HB”, “1/2D + 1HB” e “1/2D + 2HB” resultam em 

custos (temporais e económicos) iguais ou sem diferença significativa (para este produto e outros 

produtos estudados). Por outro lado, o cenário “1/2D+2HB” representaria sempre um acréscimo de 

custos, uma vez que, o número de reabastecimento teria que ser superior. A adoção deste cenário, 

percebeu-se, acabaria por não ser vantajosa.  
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Figura 42 Estudo de Número de Kanban e Reabastecimentos Diários, em cada um dos 
cenários viáveis, no caso do Tromalyt®. 

Figura 43 Matriz ilustrativa dos cenários passíveis de análise e futura tomada de decisão 
(azul) versus cenários retirados do estudo (a vermelho). 
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A decisão quanto ao cenário a aplicar ficou assim resumida a 3 das 9 primeiras hipóteses. Uma vez 

que tal decisão estaria fortemente relacionada com os objetivos e linha de conduta das operações da 

Empresa H, apresentaram-se os resultados às Direções associadas às Operações. Após deliberação, 

decidiram pelo cenário “1/4D + 1HB”, por se concluir que além de mais vantajosa quanto aos custos 

globais que acarretaria, esta opção seria também mais seguramente replicável para todos os produtos, 

evitando-se restrições físicas. Deste modo, o algoritmo foi desenvolvido de modo a assegurar que 

haverá quantidade suficiente de produto para satisfazer 95% das encomendas recebidas, durante um 

período de 5 horas.  

Concluídas as etapas até ao desenvolvimento do Algoritmo, deliberou-se conjuntamente com a 

Empresa H, como o Algoritmo deveria lidar com alguns aspetos inerentes ao negócio e operações da 

empresa, nomeadamente quanto:  

▪ À Entrada de Produtos Novos. Sabe-se que entram com regularidade produtos novos, 

que podem ou não vir substituir outros já existentes. Caso a comercializaram do 

produto seja novidade, a empresa não só não tem dados históricos de venda que 

sirvam como base aos cálculos, como também não conseguirá antever o nível de 

consumo do novo produto. Nestes casos, optar-se-á primeiramente, por deixar os 

produtos em “período de estágio”, não estando sujeitos a reabastecimento por 

Kanban, até à existência de dados que permitam realizar cálculos com fiabilidade. 

 

▪ Aos Produtos Rateados. Para lidar com o pico de aviamento destes produtos, durante 

os primeiros quinze dias de cada mês, foi sugerido à Empresa H, “correr” um algoritmo 

paralelo, que atualizará a quantidade mínima consoante a data. Tal sugestão foi 

incorporada no fluxograma (Anexo X) que traduz o funcionamento do algoritmo, no 

entanto, inicialmente a Empresa H optará por não seguir tal sugestão.  

 

Figura 44 Comparação de Tempo e Custos de Reposição em cada um dos 

Cenários em estudo. 
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▪ À Saída de Circulação de Produtos. Este fenómeno e outros semelhantes, são 

frequentes e fazem com que o algoritmo deva ser revisto para se adequar à realidade 

dos produtos, que continuam em armazém a serem comercializados. Tal tarefa 

deixará de ser necessária, se o algoritmo proposto constituir um “módulo” do sistema 

informático de gestão do armazém.  

 

 

 

6.4. Conclusão do Capítulo  

 

Inicialmente procedeu-se a um estudo através da frequência das encomendas, em intervalos de volume 

de vendas. No entanto, apesar deste método ser maior precisão, não seria passível de “expandir” a 

todos os restantes produtos que não constituíam a amostragem. Assim, testou-se o fit que a distribuição 

normal teria, por se pensar tratar da distribuição probabilística mais adequada aos dados. Concluiu-se 

que seria adequada e implementável. As fases seguintes do desenvolvimento do algoritmo foram para 

a elaboração de expressões matemáticas que permitissem calcular a quantidade mínima necessária 

de cada produto, bem como, o número de reabastecimentos. Por fim, testaram-se diferentes cenários 

fazendo-se variar quer as horas mínimas a assegurar stock, quer o número de horas buffer. As 

conclusões retiradas permitiram dimensionar o algoritmo ao cenário, que se pensa ser ideal para a 

Empresa H: 4h mínimas mais 1 hora de buffer, o que totaliza a existência de stock para um mínimo de 

5 horas.  
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7.  Implementação e Validação do Algoritmo Kanban  

 

7.1.  Implementação do Algoritmo: Teste-Piloto    

 

A implementação do “Algoritmo Kanban”, respeitou várias etapas que se passarão a explanar: 

1) Definição das características de localização e temporais do teste-piloto. Isto é, proceder à 

escolha das zonas onde inicialmente seria aplicado o algoritmo, bem como, estipular o 

tempo de duração do estudo; 

2) Estudo da metodologia de implementação no terreno;  

3) Reunião com a Equipa de Arrumação para transmitir como decorreriam os testes e recolher 

opinião acerca quer das áreas quer do método escolhido para implementação; 

4) Monitorização da Situação Atual em cada zona escolhida, antes da implementação; 

5) Implementação do Algoritmo no Gemba; 

6) Monitorização da Situação relativa ao Reabastecimento com utilização de Kanbans;  

 

Etapa 1- Definição de Localização e Tempo de Duração do Teste-Piloto  

Após reunião com a Direção de Operação e de Gestão de Armazém da Empresa H e obtido o aval para 

a implementação, os passos seguintes passariam por decidir conjuntamente: onde implementar e a 

duração que o teste-piloto deveria ter. Assim, foi deliberado que seriam escolhidas pequenas zonas 

que englobassem, no máximo, até 100 produtos e que as mesmas zonas deveriam ser constituídas por 

produtos com “média rotatividade” de modo a não haver uma possível rotura, de produtos 

comercialmente mais relevantes para a Empresa H. Outro objetivo de implementação passaria por 

testar o algoritmo desenvolvido em duas zonas que englobassem localizações distintas, isto é: quer da 

linha manual quer da zona do autómato. Tendo em conta tais critérios foram escolhidas as duas zonas, 

onde o algoritmo foi implementado.  

Relativamente ao horizonte temporal do estudo, sugeriu-se uma duração mínima de 1 mês, de modo a 

se acompanhar as tendências quinzenais. No entanto, a Empresa H decretou a implementação do teste 

durante apenas 1 semana, por considerar que seria mais fácil obter colaboração dos operadores para 

o preenchimento das folhas que permitiam monitorizar o teste.  

 

Etapa 2- Estudo de Metodologia de Implementação no Terreno 

A implementação no gemba exigiu a um estudo prévio de modo a se identificar: qual o mecanismo e 

qual a melhor metodologia. Pesquisou-se vários mecanismos para a implementação de Kanbans, tendo 

sido apresentadas à Empresa H as sugestões: marcação com bandeirinhas, destacar as roldanas da 
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rack com cores diferentes, “circulação” de cartões kanban, introdução de pequenos sensores nas 

prateleiras, cartões fixos juntos às localizações e uso de pêndulos. Destas, optou-se pelo uso 

combinado de cartões fixos e pêndulos. A escolha recaiu sobre os pêndulos, pelas seguintes razões: i) 

facilidade na obtenção de pêndulos que permitissem avançar com o estudo, ii) as zonas escolhidas, 

quer na zona manual quer no autómato, possuem os produtos armazenados em racks dinâmicas o que 

é propício ao uso de pêndulos. Os pêndulos são encaixados entre as roldanas da rack precisamente 

na zona onde o mínimo do produto é definido e iii) fácil e rápida implementação. O pêndulo poderá 

estar numa de duas posições: em “repouso” paralelamente à rack (Figura 45 A) ou no modo“ativo” 

(Figura 45 B), isto é, vertical e perpendicular à rack, quando o mínimo é quebrado. Deste modo, os 

operadores da Equipa de Reabastecimento, conseguirão identificar uma necessidade de 

reabastecimento e procederão à respetiva reposição até ser alcançada a capacidade máxima da 

localização.  

 

 

 

 

Decidido o mecanismo que se adotaria, estudou-se se a cor original dos pêndulos (cinzento claro) seria 

a mais adequada para o ambiente do teste. Assim, pintaram-se e testaram-se diferentes cores (Figura 

46) nos pêndulos, sendo estas: azul claro, cor original e cor de laranja. Uma vez que o objetivo seria 

criar um sistema que: não gerasse dúvidas, fosse facilmente implementado e fosse de rápida perceção 

visual para a Equipa de Reabastecimento; a decisão quanto à cor dos pêndulos ficou a cargo da Equipa. 

A maioria dos operadores da Equipa concordou que a cor laranja nos pêndulos era mais visível e assim, 

procedeu-se à pintura de todos os pêndulos com esta cor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 Diagrama Representativo do Funcionamento do Pêndulo: A) 

Posição “repouso” e em B) Posição “Ativa”. 

A B 

Figura 46 Teste com Pêndulos de diferentes cores na rack. 
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Apesar dos pêndulos, per si, já permitirem a identificação das quantidades mínimas necessárias e em 

último caso seriam suficientes para o correto reabastecimento por Kanbans, constatou-se que poderiam 

cair da localização, com a movimentação das caixas e por outro lado, pretendia-se disponibilizar/testar 

a introdução de cartões, colocados em cada localização na zona posterior da rack, conjuntamente com 

os pêndulos. Os cartões funcionariam como um mecanismo adicional de transmissão de informação e 

por outro lado, poderiam contribuir para aumentar a eficiência de operações. Assim, foi desenvolvido 

um layout (Figura 47 (A)) para a Empresa H, que atende às seguintes características: contém apenas 

a informação mínima de modo a ser bem visível e de fácil compreensão, possuem dimensão otimizada 

de forma a não comprometer a visualização da informação nem a serem “arrastados” pela 

movimentação das caixas e possuem o barcode de cada produto no centro, de modo a facilitar o 

scanning e o registo da deslocação de stock. Na Figura 47(B) consta como exemplo um dos cartões 

colocados.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 3- Reunião com a Equipa de Reabastecimento   

A etapa seguinte passou por reunir com toda a Equipa de Arrumação de modo a lhes ser transmitido 

qual a situação atual relativamente ao processo de reabastecimento das zonas escolhidas para 

implementação do teste-piloto, como seria implementado, como passaria a ser efetuada a operação de 

reabastecimento e, por último, como se esperaria que o registo da operação fosse efetuado.  

 

Etapa 4 e 6-  Monitorização da Situação Atual e Após a Implementação 

De modo a se avaliar os eventuais benefícios após a implementação do sistema, procedeu-se a um 

levantamento da situação atual. Assim, tendo em conta o horizonte temporal estabelecido, foram 

Logótipo da Empresa H 

Nomenclatura do Produto 

Código Localização 

Barcode 

Mínimo Kanban 

A B 

Figura 47 Cartão de Kanban para o Processo de Reabastecimento da Empresa H: A) Layout e em B) 

Exemplo de Cartão. 
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realizados registos de reabastecimento, com duração de uma semana, antes de se preceder à 

implementação. Os mesmos registos foram realizados, durante a semana em que o reabastecimento 

foi feito após a implementação de Kanbans. A metodologia utilizada para a monitorização consistiu na 

utilização de folhas, com os seguintes campos: dia, hora início da operação, hora do fim da operação 

e número de referências reabastecidas. Além destes registos, a monitorização, em ambos os estágios, 

também passou pela recolha das folhas com pedidos de reabastecimento de produtos, durante o 

aviamento.  

     Etapa 5-  Implementação no Gemba 

A implementação do teste-piloto ocorreu de forma faseada, estando nas Figuras: 48 A) e B); 49 A) e B) 

dois exemplos antes e após a colocação de kanbans. Apesar de não serem visíveis nas fotografias, 

uma vez que a maioria dos pêndulos colocados ficou na posição de “repouso”, para a implementação 

procedeu-se à impressão dos cartões e à colocação quer dos cartões quer dos pêndulos, em cada um 

dos produtos da zona escolhida. Na Figura 49 pode visualizar-se como ficou implantado o “conjunto” 

dos dois mecanismos propostos (pêndulos e cartões). Neste caso exemplificativo da Figura 50, verifica-

se que o pêndulo está “ativo”, estando visível do local por onde será realizado o reabastecimento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 48 Implementação do Projeto. Em A) Área antes e depois da 
implementação do Projeto e B) – Fase I. Com alguns dos cartões destacados por 

setas. 

A B 
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Figura 49 Funcionamento dos Dois Sistemas implementados: 
Pêndulo e Cartão Kanban.  

Figura 50 Implementação do Projeto. Em A) Área antes e depois da 
implementação do Projeto e B) – Fase II. Com alguns dos cartões destacados 

pelas setas.  
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7.2. Tratamento de Dados e Validação  

 

Os resultados obtidos após o tratamento de dados, provenientes das monitorizações que decorreram 

antes e depois da introdução de Kanbans, na zona de aviamento manual, estão presentes nas Figuras 

51 e 52. Comparando as situações “Antes” com “Depois” da utilização de Kanbans, verifica-se: i) uma 

redução geral do número de reabastecimentos, passando a média diária de reabastecimentos de 

aproximadamente 8 SKUs para 3 SKUs (como se verifica pela linha de tendência, designada 

graficamente por “Linear (Número SKUs Reabastecidos)”), ii) uma redução do tempo total das 

operações de reabastecimento, diretamente relacionada com a diminuição do números de referências 

com necessidade de reposição e iii) ajuste das necessidades de reabastecimento, verificando-se que 

no dia 30 Julho uma ausência de reabastecimentos, enquanto que, antes da introdução de Kanbans 

todos os dias registaram reposições iguais ou superiores a 4 referências.  
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Figura 51 Número de Reabastecimentos da zona em teste da Linha Manual, durante uma semana, antes da 
implementação do Projeto. 
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Totalizou-se em número de referências repostas e tempo de operação, em ambos os cenários, os 

valores que constam da Figura 53.  Com a introdução de Kanbans reabasteceram-se menos 10 

referências (redução de 27%) e houve um decréscimo de 39 minutos associada à operação, o que 

representa uma diminuição de 32%. Atendendo a que o projeto apenas englobou uma pequena zona 

do aviamento manual (aproximadamente 2 racks e um total de 90 produtos), poder-se-á dizer que os 

savings com a implementação de kanbans numa zona mais alargada, parecem ser uma realidade 

promissora.  
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Figura 52 Número de Reabastecimento da Zona em Teste da Linha Manual, após a introdução de Kanbans. 
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Número Referências Tempo (Minutos)

Figura 53 Comparação do Número Total de Referências Reabastecidas e Tempo (Minutos) de 

operação de reabastecimentos, antes e depois da Implementação do Projeto, numa zona de 
aviamento manual. 
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Relativamente ao estudo na zona de aviamento automático, os dados obtidos antes e após implantados 

os Kanbans estão representados, respetivamente, nas Figura 54 e 55. Antes da introdução de Kanbans 

percebe-se a existência de reposição diária, igual ou superior a 9 referências, enquanto que após a 

entrada em vigor do Algoritmo Kanban, nem sempre houve necessidade de reabastecimento e quando 

este existe, verifica-se um menor número de referências reabastecidas. A média de SKUs abastecidos 

diariamente após a introdução de kanbans é igual a 2, ao invés de 12 no cenário anterior à 

implementação, como se verifica pelas linhas de tendência.  
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Figura 55 Número de Reabastecimentos da zona em teste da Linha de aviamento automático, 
durante uma semana, antes da implementação do Projeto. 
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Figura 54 Número de Reabastecimentos da zona em teste da Linha de aviamento 
automático, durante uma semana, depois da implementação dos Kanbans. 
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Na Figura 56 constam os valores totais, antes e após Kanbans, referentes ao número de referências 

reabastecidas e tempo de operação em ambos os cenários.  Como já se antevia tendo em conta os 

gráficos imediatamente acima expostos, conseguiu-se uma diminuição de: 61 referências 

reabastecidas (redução de 85%) e menos 135 minutos de tempo alocado à operação de 

reabastecimento (decréscimo de 68%). Tal são resultados promissores e encorajadoras para a 

expansão do algoritmo desenvolvido, para outras áreas de aviamento automático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.  Conclusão do Capítulo  

 

A metodologia desenvolvida com a introdução de pêndulos e “cartões Kanban” mostrou ser 

eficaz e de fácil implementação no gemba. A proposta desenvolvida foi testada em duas zonas 

“piloto” do armazém, quer na zona de aviamento manual quer na zona de aviamento 

automatizado. Conclui-se que o reabastecimento efetuado após implementação do “Algoritmo 

Kanban” permitiu uma redução de  27% e 85% de referências reabastecidas, na zona manual 

e do autómato, respetivamente.  No que diz respeito ao tempo despendido na operação, o 

Algoritmo   permitiu uma redução de: 32% e 68%, respetivamente, na zona manual e no 

autómato. 

72
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200
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Sem Kanban Com Kanban

C E N Á R IO  C OM  E  S EM  K AN B AN  N A Z O N A D E  
AV I AM E N TO  AU T O M Á TI C O

Número Referências Tempo (Minutos)

Figura 56 Comparação do Número Total de Referências Reabastecidas e Tempo 

(Minutos) de operação de reabastecimentos, antes e depois da Implementação do 
Projeto, numa Zona de Aviamento Automático. 
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8.  Conclusões e Perspetivas Futuras 

 

A Empresa H insere-se num mercado exigente quer do ponto de vista da concorrência, quer do nível 

de serviço que deverá prestar ao cliente. Assim sendo, a otimização dos seus processos não só permite 

aumentar a sua eficiência como viabiliza uma poupança de recursos: materiais, humanos e temporais. 

Atualmente o processo de reabastecimento é realizado de forma empírica, tornando-se dependente da 

sensibilidade e conhecimento dos operadores, acerca dos requisitos mínimos de stocks. Assim, o 

desafio lançado pela Empresa H, consistia na otimização do seu processo de reabastecimento, à luz 

de um pensamento Lean. Deste modo, foi realizado um estudo que conduziu ao presente trabalho e 

culminou na apresentação de uma proposta de melhoria, batizada por “Algoritmo Kanban”. Para 

elaborar tal proposta compreendeu-se as operações do inbound ao outbound da empresa, adquiriu-se 

conhecimento acerca do layout e da gestão do armazém em estudo, obteve-se informação junto dos 

colaboradores que estão no gemba e fez-se uma análise de dados de vendas da Empresa H. O 

Algoritmo concebido está associado à distribuição probabilística normal, possui um índice que permitirá 

responder a flutuações, devido a fenómenos de sazonalidade e está dimensionado para garantir a 

existência de stock suficiente para fazer face a 5 horas de trabalho. Apesar de se ter concluído que 

este seria o melhor cenário (garantir 4 horas de trabalho e 1 hora de “buffer”), o Algoritmo poderá ser 

facilmente ajustado a outro cenário, caso se verifique existir vantagem estratégica. 

Uma vez aprovado o “Algoritmo Kanban” apresentado à empresa, procedeu-se à sua implementação 

em zonas “piloto”. Os resultados obtidos demonstram que: i) o Algoritmo permitiu reduzir o número de 

referências reabastecidas e do tempo de operação, em ambas as zonas do armazém onde foi 

implementado. Sem que se tenham sentido stockouts durante o aviamento e ii) a metodologia 

apresentada à Empresa H assente na utilização de pêndulos e “cartões kanban” nas localizações dos 

produtos, mostrou ser eficaz e uma boa solução, para as zonas de armazenamento em racks 

dinâmicas. Assim, concluiu-se que a proposta, desenvolvida para a realidade de operações e gestão 

da Empresa H, permite colmatar a falha de eficiência no seu processo de reabastecimento, 

respondendo às questões: i) quando e em que quantidade deve ser feito o reabastecimento, de cada 

produto em armazém e ii) quando e em que índice deverá ser o Algoritmo atualizado. Sendo, no 

entanto, de ressaltar a importância da revisão periódica do Algoritmo desenvolvido, de modo a este 

espelhar os produtos presentes em armazém e as quantidades de stock mínimas necessárias.   

Futuramente seria interessante alargar a implementação do projeto, a todas as restantes áreas do 

armazém. Por outro lado, o estabelecimento de rotas de reabastecimento, com vista à redução dos 

travel times, seria um complemento interessante, que resultaria numa sinergia positiva com a proposta 

desenvolvida. Pensa-se que seria igualmente relevante para a promoção de melhoria contínua, na 

Empresa H, a realização de um estudo detalhado acerca da sazonalidade dos seus produtos. Tal iria 

permitir um ajuste de stock a montante da cadeia de valor da empresa. A este nível são exemplo na 

literatura diversos estudos e manuais, que se deixam como sugestão: Papana et al. estudam o 
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consumo associado a fenómenos de sazonalidade associados a uma droga utilizada num hospital 

Grego [88]; Gardner et al. desenvolveram um procedimento para análise da procura de peças 

automóveis num distribuidor nos Estados Unidos e também sugerem o uso de modelos de sazonalidade 

aditivos, uma vez que são mais robustos para lidar com outliers [77]; o Centro de Estatística Húngaro 

desenvolveu um manual intitulado “Seasonal Adjustment Methods and Practices” [89] que poderá 

começar por ser um highlight para o estudo de sazonalidade proposto.  
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Anexo I – Etapas Habituais até à Comercialização de um Fármaco 

 

 

 

Procedimento Habitual do Processo de I&D até à comercialização do fármaco. (Adaptada de: 
"The Pharmaceutical Industry in Figures", 2016) 

10 anos de I&D 2 a 3 anos                   
Procedimentos                           
Burocráticos  
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Anexo II – Valores Económicos, em Portugal, do Setor Farmacêutico

    Mercado:  

     2817 M€ 

 

  Produção:  

     1486 M€ 

 

 Exportação:        Importação:  

      877 M€             2159 M€ 

 

Valores, referentes a 2014, de: Mercado, Produção, Exportação e Importação no Mercado Farmacêutico Português 
em Milhões de Euros.(Adaptada de: “The Pharmaceutical Industry in Figures”, 2016) 
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Anexo III – Fluxograma com Processo de Receção, 

Conferência e Arrumação dos Produtos na Empresa H 
 

    Espera                          

para Conferir 

Conferência 

e Separação 

 Espera para 

Arrumação 

  P/Linha              

Automática                                                                      

? 

Rack             

Dinâmica                                    

Cheia ? 

Rack                       

Estática                           

Cheia ? 

  Reabastecer                       

Rack Dinâmica  

por FEFO                 Rack Estática                 

 Armazenar                   

por FEFO na                   

 Armazenar                   

por FEFO no                      

    Pouca 

Quantidade      

Produto?      

Sim 

Segue              

em tapete p/                     

Zona Manual 

  Stock Buffer                     

Receção da 

Mercadoria 

Não 

Arrumado p/ 

operador na                     

Zona Manual 

Sim 

Sim 

Não 

Sim 

                 

Não 

Não 

** O operador arruma na zona manual, tendo em conta o mesmo 

procedimento lógico descrito para a Linha automática. Não foi aqui 

esquematizado por existirem diferentes realidades na linha manual, o 

que traria complexidade à visualização do processo.  

** 
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Anexo IV – Fluxograma com Processo de Reabastecimento na Empresa H

Não 

Sim 

 
Pedido por 

Folha Branca 

(Urgente) 

Espera            

pelo 

Produto 

 Reabaste-

cimento 

Não 

 
Produto 

na Rack 

Dinâmica?  

Sim 

 Reabaste-

cimento 
 Período 

Programado? 
Sim  

Reabastece  

Dinâmicas 

para o 

Máximo  

Espera            

pelo 

Produto 

 Reabaste-

cimento 

 Pedido 

Urgente?   

Sim  
Pedido por 

Folha 

Amarela 

Espera            

pelo 

Produto 

 Reabaste-

cimento 

Não 

 
Pedido por 

Folha  

Branca 

Não 

 Produto na 

Linha Manual 
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Sim 

 Produto no 

Autómato?  

Sim  
Produto 

na 

Estática?  

Não 

Não 
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Anexo V – Fluxograma com Processo de Aviamento de uma Banheira na Empresa H 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** (1) 

 

** (2) 

 

Espera por         

Aviamento 

 Aviamento                         

Automático?       

Sim 
 Aviamento                         

Automático       

Não 

Aviamento                             

de “volumes”       

? 

Não 

Expedição 

Aviamento                             

Produtos 

“comuns”                

? 

Sim Aviamento                             

de “frios”? 
Sim 

Aviamento                             

Produtos 

“comuns”                 

Aviamento                             

de “frios” 

Aviamento                             

de “psico”? 

Aviamento                             

de “psico” 
Sim 

Sim 

Aviamento                             

de “volumes”        

Não 
Não 

Não 

** (1) Produtos Psicotrópicos e de Acesso Controlado 

** (2) Produtos de “Grandes Volumes” como fraldas 
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Anexo VI – Lista com a Descrição dos Equipamentos utilizados 

pela Empresa H, nos processos de Arrumação e Reabastecimento.  
 

 

Tipo Equipamento 
Utilidade na 
Empresa H 

Disponibilidade 
em Número 

Empilhador Retrátil 

 

Para armazenar e 

localizar caixas em 

palettes acima do 

3º nível 

 

2 

Wave 

 

 

Para alcançar 

produtos até ao 3º 

nível 

 

5 

Staker 

 

 

Chega até ao 3º 

nível 

 

5 
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Porta Palettes Elétrico 

 

 

 

 

 

Abrange os 1º e 2º 

níveis 

 

 

 

 

 

6 

Porta Palettes Tesoura  

 

 

 

 

Até ao 1º Nível 

 

 

 

 

 

            15 
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Anexo VII – Lista e Descrição de Indicadores de Performance 

utilizados pela Empresa H 
 

De modo a monitorizar o seu desempenho, a Empresa H, recorre aos seguintes Indicadores de 

Desempenho: 

 

i) Automatização- entre outros parâmetros, avalia: o número de linhas por 

produto aviadas automaticamente, os erros técnicos, os “cortes” de produtos 

que não chegaram a ser aviados devido a falhas e indica o posicionamento 

atual de desempenho face ao desempenho esperado (orçamento). 

Relativamente à presença de canais vazios, a situação atual é 0,65% e o 

orçamento 0,80% (desvio positivo de 0,15%). Os erros técnicos situam-se nos 

0,22% e espera-se alcançar os 0,18%.    

ii) “Cortes”- diz respeito aos produtos, da zona de aviamento manual e/ou 

automatizada, que por algum motivo não foram aviados. A título 

exemplificativo, os motivos de “cortes” foram: produto que esgotou no próprio 

dia (14,29%), entrada ou saída por inventário (14,29%) e erro de stock 

(71,43%).    

iii) Regularização de Stocks- possui dados relativos a abates de stock (exemplo 

de produtos que não podem ser devolvidos ao laboratório), entre outros. Para 

a regularização de stocks a empresa estipulou uma contagem de 220 

produtos por mês.  

iv) Tratamento de Documentação- está relacionado com o nível de serviço 

prestado 

v) Devolução de Produtos- engloba dados de devoluções devido a: alterações 

de preço, produtos fora de validade ou por exemplo, recolhas impostas pelo 

Infarmed.  

vi) Performance de Grupos de Compras- avalia a performance do serviço que a 

Empresa H presta aos Grupos de Compras. Trata-se de uma medida interna 

para averiguar se o serviço a que se comprometeram prestar está a ser 

cumprido. 

vii) Saídas e Entregas de Rotas - possui algumas informações acerca de atrasos 

no abastecimento a farmácias, devido quer a problemas inerentes à Empresa 

H quer externos.  

viii) Nível de Serviço- agrega informação acerca do serviço prestado 

relativamente ao aviamento dos produtos de acordo com a sua classe, 

comparando a performance atual com o objetivo estabelecido. Sendo que, 

embora a Empresa H apresente níveis de serviço satisfatórios em vários dos 
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parâmetros analisados, atualmente situa-se 1,25% aquém do orçamento total 

estipulado em 98,09%.  

Nota:Os dados aqui indicados dizem respeito a um dia (12 de Dezembro de 2016) de atividade da Empresa 

H.  
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     Anexo VIII – Tabela com as Principais Ferramentas Lean, 

utilizadas em Várias Etapas do Processo  

 Métodos e Ferramentas Lean 

 

 

 

 

Avaliação 

5 Porquês 

Modelo A3 

Diagrama de Ishikawa 

Mapeamento de Processos -  Combination Table; 

Operator Balance Chart (OBC); Supplier, Inputs, 

Process, Outputs e Customers (SIPOC) 

Gemba Walk 

Mapeamento da Cadeia de Valor (Value Stream 

Mapping- VSM) 

Six Sigma 

 

 

 

 

 

 

Promoção de Melhoria 

5S´s 

Brainstorming 

Diagrama Spaghetti 

Fluxo Contínuo 

One-piece-flow 

Processos de rápida melhoria- Eventos Kaizen 

Andons 

Sistemas à prova de erro (Poka-yoke) 

Modificações no processo- Redesign 

Nivelamento de Produção (Heijunka) 

Kanbans 

Trabalho Padronizado 

SMED (Single Minute Exchange of Dies) 

 

Monitorização 

(Avaliação, Melhoria e Monitorização) 

Gestão Visual 

DMAIC (Define-Measure-Analyse-Improve-

Control) 

PDCA (Plan-Do-Check-Action) 
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Anexo IX– Gantt com as Atividades Principais que compõe o Projeto 

 

 

  

Fase Principais Etapas ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17

Contextualização e Apresentação do Caso em Estudo Conhecer a Empresa H e todas as suas Operações no Fluxo de Informação e Materiais

Revisão Literatura Realizar o levantamento do Estado Atual da Literatura, no que diz respeito os temas abordados

Reconhecimento Geral das Operações nas Instalações da Matinha

Visita ao Novo Armazém em Construção

Visita às Instalações novas instalações

Conhecimento do processo de operações do Inbound  ao Outbound do Produto

Participação em cada Operação do Processo

Levantamento do Layout  do Armazém

Capacidade de Armazenamento

Processos de Armazenagem ( Equipamentos de Armazenagem e Unitisation)

Retirar Dados para efeitos de Cubicagem

Processos da Operação de Reabastecimento

Análise de Vendas Semestrais e Anuais

Analisar fenómeno de Sazonalidade

Conhecer KPIs de avaliação

Levantamento da Situação Atual de Reabastecimento e Pedidos devido a Stockouts

Selecionar amostra de SKUs para análise mais detalhada de Vendas

Testar Distribuições Estatísticas que se adequassem ao caso em estudo

Desenvolver o algoritmo tendo em conta os inputs e cálculos necessários para se determinar o Kanban

Testar o Algoritmo desenvolvido para diferentes cenários de reabastecimento

Selecionar Zona contínua onde implementar o Algoritmo desenvolvido

Realizar marcações de quantidade mínima de produto a manter e respetivo Kanban, em cada localização

Instruir a equipa de Reabastecimento para a nova Metodologia a seguir

Monitorização da nova Metodologia

Validação do Algoritmo e caso necessário, revisão do mesmo

Horizonte Temporal da Etapa 

Recolha e Tratamento de Dados

Análise de Dados

Desenvolvimento do Kanban

Implementação

Validação
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Anexo X – Fluxograma de Funcionamento do Algoritmo Kanban  
 

 

 

 

 

 

 

(Irá ser Impresso e Apresentado numa Versão A3
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