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Resumo  

Num mercado globalizado e fortemente competitivo, as exigências e os desafios atuais para as 

empresas são cada vez maiores. Cada vez mais as empresas têm de operar com preços 

competitivos e com um nível de serviço ao cliente de elevada qualidade e diferenciador. Para 

a prossecução deste binómio preço/qualidade, tem havido por parte das empresas uma 

preocupação crescente em investimentos no aumento da eficiência das operações. Neste 

contexto, os processos desempenhados pelos armazéns e pela logística interna assumem um 

importante papel nas organizações, quer ao nível da competitividade, quer ao nível dos custos 

globais de toda a operação fabril e, por isso, devem ser estudados com vista a uma melhoria 

contínua dos mesmos. 

Este trabalho inseriu-se na fase inicial de um projeto de melhoria da cadeia de abastecimento 

interna da empresa Schmitt-Elevadores, Lda. (S+) consistindo no levantamento de 

oportunidades de melhoria e coincidiu com um outro projeto de alteração da linha de 

produção numa das suas unidades fabris. O projeto focou-se no estudo de uma proposta de 

melhoria para um armazém e na elaboração de um novo layout para uma área de armazém, 

bem como para os seus processos de picking, de forma a tornar esta operação mais eficiente. 

Foi igualmente estudado o critério de movimentação dos artigos e uma forma de 

abastecimento dos artigos à linha de produção, devido a uma futura reestruturação de uma das 

unidades produtivas. 

Numa primeira fase, foi realizado um levantamento da situação atual dos armazéns e dos seus 

processos, de forma a caracterizar a situação inicial e a procurar possíveis melhorias que 

pudessem vir a ser aplicadas. Com base nesta análise, é proposta no presente documento uma 

redefinição dos artigos kanban, do layout do armazém de uma das unidades fabris, sendo 

ainda proposto um novo layout para uma futura área de armazém. Na unidade fabril em que a 

linha de produção e a área de armazém são redefinidas, é proposto também um comboio 

logístico para o abastecimento dos produtos à linha de produção e para a gestão dos artigos 

kanban através de etiquetas com Radio-Frequency Identification (RFID), com um 

supermercado (SM) que funcionará como elo de ligação entre o armazém e a produção. 

Por fim, são propostas algumas alterações no Enterprise Resource Planning (ERP), de forma 

a tornar mais rápidas e mais precisas futuras análises. 

Com a implementação deste projeto será possível libertar a área destinada ao armazenamento 

de stock, reduzir a atividade de picking, reduzir o stock em bordo de linha, reduzir o número 

de buffers de material, melhorar a produtividade dos processos logísticos, minimizar o 

handling e, consequentemente, minimizar as distâncias percorridas. Será possível ainda uma 

gestão mais eficaz de stocks através da redução dos lotes kanban. 

 

 



 

iv 

Improvements Program in Internal Supply Chain of an Elevators 
Company 

Abstract 

In a globalized and highly competitive market, the demands and challenges of the companies 

are, nowadays, increasingly higher. More and more companies have to operate with 

competitive prices and with a high-quality client service level. The pursuit of this binomial 

price/quality, has progressively been done through more investment in the increase of the 

operations efficiency. In this context, the processes played by the warehouse and by the 

internal logistic department represent an important role, in terms of competitiveness and in 

terms of the global cost of the entire production operation and, because of that, this processes 

must be studied aiming the continuous improvement. 

This work was inserted in an initial phase of an improvement project for the internal supply 

chain of the company Schmitt-Elevadores, Lda. (S+) consisting in the idealization of 

improvements opportunities and it occurs at the same time of a project that aims the 

restructure of the production line in one of the production facilities. This project focused on 

the study of an improvement proposal for one warehouse and on the elaboration of a new 

layout for a new warehouse area, as well as for its picking processes, aiming a more efficient 

operation. It has been also studied the movement criterion of the products and a way of supply 

the products to the production line, due to a future restructure of one production facility. 

Initially, it has been collected information regarding the warehouses and its processes, for the 

characterization of the initial situation and for looking for possible improvements that could 

be applied. Based on this analysis, it is proposed in this document a redefinition of the kanban 

products, of the warehouse layout of one production facility and it is proposed a layout for a 

future warehouse area. In the production facility that the production line will be restructured, 

it is proposed a milk run to supply the products from the warehouse to the production line and 

the management of the kanban products through Radio-Frequency Identification (RFID) tags, 

with a supermarket as a link between the warehouse and the production line. 

Lastly, it is proposed some changes to the Enterprise Resource Planning (ERP) aiming 

become future analysis quicker and more precise.  

With the implementation of this project, it will be possible to release stock area, reduce the 

picking activity, reduce the stock in the production line, reduce the number of buffers of 

material and, consequently, minimize the traveled distances. It will also be possible a more 

efficient stock management through the reduction of the kanban lot size. 
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1 Introdução 

O presente projeto foi realizado em contexto empresarial no departamento de “Supply Chain” 

da empresa Schmitt - Elevadores, Lda. (S+), no âmbito do Mestrado Integrado em Engenharia 

Industrial e Gestão da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

1.1 A Empresa Schmitt - Elevadores, Lda 

A empresa Schmitt - Elevadores, Lda. pertence a um grupo multinacional de origem alemã, 

Schmitt + Sohn, fundado em 1861, que se dedica à conceção, fabrico, instalação e assistência 

após-venda de ascensores, escadas rolantes e outros equipamentos industriais. 

A empresa tem quatro unidades fabris, duas na Alemanha e duas em Portugal. As duas 

unidades em Portugal estão situadas no concelho de Matosinhos, na freguesia de Leça do 

Balio. A sede situa-se na rua da Arroteia, denominada Schmitt 1, e a outra unidade encontra-

se na rua do Barroco, denominada Schmitt 2 (Figura 1). 

Na Schmitt 1, estão situados os departamentos administrativos, de engenharia, a zona de 

produção de componentes elétricos e a delegação do Porto. Na Schmitt 2, encontra-se a zona 

de fabrico e montagem dos componentes mecânicos de um elevador. 

 

Figura 1 – Unidades fabris da Schmitt-Elevadores, Lda. 

Para além das unidades fabris, a empresa possui, em Portugal, seis delegações, em Braga, 

Castelo Branco, Coimbra, Faro, Lisboa e Porto. Possui também quatro delegações na Áustria, 

duas na República Checa e dezanove na Alemanha. 

Relativamente à história da empresa, são de realçar os seguintes marcos: 

 1861: Início da atividade por Martin Schmitt – uma serralharia de arte e construção 

civil; 
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 1885: Fabrico do primeiro elevador; 

 1920: Produção anual de 300 elevadores, com exportação para Finlândia, Noruega, 

Espanha, Portugal, Brasil, Turquia e Checoslováquia; 

 1945: Destruição e construção da unidade fabril por Gerhart e Karl Schmitt 

(denominada a geração reconstrutora) – criação de uma moderna empresa de 

elevadores; 

 1952: Início da produção de escadas rolantes; 

 1963: Constituição da empresa Schmitt + Sohn Elevadores em Portugal; 

 1997: Best Design – Distinção da Schmitt + Sohn Elevadores, com o prémio de 

renome internacional iF Product Design Award de excelente design industrial; 

 2000: Produção do primeiro elevador Schmitt + Sohn sem casa de máquinas; 

 2004: Lançamento de um sistema de informação e comunicação único a nível 

europeu; 

 2008: “Best Service”: Introdução de padrões internacionais “Best Service”; 

 2010: “Best Production”: Introdução de padrões “Best Production” em todas as 

unidades de produção. Empregavam, em toda a empresa, 1360 funcionários. 

Relativamente à empresa portuguesa, é de realçar que a Schmitt – Elevadores, Lda. iniciou a 

sua atividade em 1955, com a designação de Representações de Material Eléctrico – Alcodi, 

Lda., tornando-se a representante exclusiva dos produtos da empresa Schmitt + Sohn em 

Portugal. Em 1972, a Schmitt + Sohn tornou-se a única proprietária da Alcodi, Lda., passando 

a empresa a ter capital exclusivamente alemão, recorrendo ao know-how da empresa mãe. A 

alteração da denominação social ocorreu em 2004. 

A empresa Schmitt + Sohn conta com seis gerações de experiência, com dezoito empresas 

nacionais e no estrangeiro e está presente em quatro países. A título de indicadores de 

atividade é de salientar que produz anualmente 1400 elevadores, tem 80 000 elevadores 

produzidos, 1400 colaboradores, cerca de 40 000 elevadores em manutenção por ano, vendas 

de 134 milhões de euros e 0 euros de passivo bancário. 

1.2 Enquadramento e Objetivos do Projeto  

O projeto descrito no presente documento consiste na identificação de constrangimentos e de 

oportunidades de melhoria para os armazéns e para a forma de movimentação dos artigos 

entre os armazéns e a produção.  

O trabalho realizado no âmbito da presente dissertação está inserido numa primeira fase, de 

idealização de oportunidades de melhoria, de um projeto de melhoria da cadeia de 

abastecimento interna, denominado por “LogiS+”. Este projeto, no conjunto das várias fases, 

engloba a análise da situação inicial, o desenho da solução proposta, a elaboração do plano de 

implementação e, por fim, a sua implementação.  

A necessidade do projeto resulta do aumento da dimensão da operação logística, em que o 

fornecimento de materiais para as diversas áreas tornou-se um fator preponderante para 

atingir níveis de serviço e qualidade de excelência. Resulta também do foco na operação 

logística após a implementação de melhorias sector da produção com o projeto “Best 

Production”. Desta forma existe, na empresa, o objetivo de melhoria das condições dos 

armazéns atuais e de revisão dos artigos kanban em bordo de linha. Além disto, acresce o 

facto de estar planeada uma deslocação da área de armazém e de produção dentro da unidade 

fabril da Schmitt 2, o que implica o desenho de um novo layout para a futura área de 
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armazém. Similarmente, fruto da introdução de um novo modelo de portas de elevador, 

existirão diferentes necessidades de produção em termos de artigos e de quantidade dos 

mesmos. 

Dentro deste enquadramento, o presente projeto tem os seguintes objetivos: 

 Identificar práticas desajustadas nos armazéns atuais e recomendar soluções; 

 Propor um layout para o novo armazém da Schmitt 2; 

 Requalificar o critério de movimentação dos artigos; 

 Sugerir como os fluxos do armazém para a produção devem ocorrer na unidade fabril 

Schmitt 2.  

1.3 Método seguido no Projeto  

No decorrer do projeto, com maior ênfase numa fase inicial, foi necessária uma pesquisa de 

documentos e de artigos científicos específicos relacionados com os temas em análise, de 

forma a aprofundar os temas abordados no presente documento e a cumprir os objetivos para 

o projeto. 

Paralelamente, o método seguido ao longo do projeto desenvolveu-se nas seguintes etapas: 

 Recolha de dados relevantes ao projeto; 

 Interpretação e análise dos dados recolhidos; 

 Modelação da solução; 

 Identificação de melhorias complementares ao projeto. 

O desenvolvimento do projeto decorreu entre a semana 7 e a semana 25 do ano de 2016. No 

decorrer das 19 semanas, o projeto na empresa e a realização do documento da dissertação 

foram elaborados em simultâneo. 

1.4 Estrutura da dissertação 

A dissertação foi elaborada ao longo do projeto e está estruturada em cinco capítulos, de 

forma cronológica com o trabalho que ia sendo realizado. 

Neste primeiro capítulo, foi feita uma apresentação, com algum detalhe, da empresa onde 

decorreu o projeto, o respetivo enquadramento e os objetivos deste dentro da organização, 

bem como o tema e o método seguido ao longo do projeto. 

No capítulo 2, Enquadramento Teórico do Projeto, é apresentado um conjunto de informação 

recolhida ao longo do projeto, utilizada para suportar a análise da situação inicial bem como a 

solução proposta. 

No terceiro capítulo, Apresentação e Análise do Projeto, é apresentado o problema em detalhe 

e é feita uma análise visual e pormenorizada do problema de forma a sustentar as decisões 

para a solução proposta. 

No quarto capítulo, Apresentação da Solução Proposta, é feita a descrição detalhada da 

solução proposta, atingindo todos os objetivos do projeto. 

No quinto e último capítulo, Conclusões e Perspetivas de Trabalho Futuro, é feita uma 

recapitulação das soluções propostas e dos resultados gerados em caso de implementação. 

Neste capítulo, são descritos também os pontos futuros do projeto global e alguns pontos 

complementares ao projeto que visam a melhoria contínua da organização. 
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2 Enquadramento Teórico do Projeto 

Neste capítulo é apresentado um conjunto de informações recolhido ao longo do projeto de 

forma a sustentar e a encaminhar o trabalho realizado, sendo apresentada a definição de 

cadeia de abastecimento, a função dos armazéns na cadeia de abastecimento e as suas 

atividades. São ainda apresentadas possíveis organizações de layout de armazéns, são também 

focadas metodologias lean a aplicar, e por fim, são identificados alguns indicadores de 

desempenho. 

2.1 Os Armazéns na Cadeia de Abastecimento 

Segundo Mentzer et al (2001), “a cadeia de abastecimento é definida como um conjunto de 

três ou mais entidades (organizações ou individuais) diretamente envolvidas nos fluxos 

upstream e downstream de produtos, serviços, finanças, e/ou informação de uma fonte para 

um consumidor.”  

Dentro da cadeia de abastecimento o processo logístico assume um papel preponderante. A 

crescente diversidade de produtos e a necessidade de diminuição dos tempos de entrega 

obrigam a uma ênfase crescente numa operação logística eficiente. As operações logísticas 

desempenham um papel importante na competitividade das empresas, dado que os custos 

logísticos representam uma percentagem relevante dos custos de produção totais 

(Rouwenhorst et al, 2000). 

Os armazéns, como parte integrante da operação logística, também patenteiam um papel 

relevante na cadeia de abastecimento de uma empresa. Estes são utilizados, frequentemente, 

como pontos de armazenagem ou como buffer de matérias-primas, produtos em fabrico e 

produtos acabados, entre pontos de origem e pontos de consumo (Koster et al, 2007). De 

acordo com Richards (2014), os armazéns existem como unidades estáticas na maioria das 

situações, fazendo a correspondência entre a disponibilidade de produto e a procura do 

consumidor. Estas infraestruturas têm como primeiro objetivo facilitar o movimento de 

materiais dos fornecedores para os clientes, respondendo à procura de uma forma eficiente a 

nível de custos e a nível temporal.  

Os armazéns contribuem para múltiplas missões das empresas, tais como: alcançar economias 

de transporte (por exemplo, agrupando envios); alcançar economias de produção; tirar 

vantagem de descontos de quantidade; suportar a empresa na política de serviço ao cliente; ir 

ao encontro de mudanças de condição de mercado e incertezas (por exemplo, sazonalidade); 

combater as diferenças de tempo e espaço entre produtores e clientes, entre outros (Koster et 

al, 2007). 

A operação de um armazém, independentemente do seu sistema de armazenagem, deve ter um 

objetivo ou um conjunto de objetivos, dos quais se destacam: um determinado nível de 

serviço ao cliente, um determinado nível de saídas, um determinado nível de stock e um custo 

mínimo de operação (Baker et al, 2006). 
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Dentro destes objetivos, o custo do serviço está relacionado com o nível de serviço, conforme 

ilustrado na Figura 2. Logo, deve ser estudado o trade-off entre estes dois pontos. 

 

Figura 2 – Custo de serviço versus nível de serviço (Fonte: John, 2003) 

Como é possível observar pela Figura 2, quanto maior o custo do serviço maior deverá ser o 

nível do serviço. 

2.1.1 Atividades do Armazém 

As operações de um armazém não se resumem a colocar os artigos em stock e posteriormente 

entregá-los à produção. Estas operações envolvem um conjunto de atividades, todas 

monitorizadas e controladas, das quais Koster et al (2007) destacam: 

 Receção, que inclui a descarga dos produtos do transportador, a atualização da 

quantidade em stock e a inspeção para verificação da quantidade e qualidade; 

 Transferência e arrumação, que envolve a transferência dos produtos para o seu local 

de armazenagem, podendo incluir reembalagem e movimentos físicos; 

 Ordem de picking/seleção, que envolve o processo de obter a quantidade correta de 

um determinado produto para um conjunto de encomendas de clientes;  

 A aglomeração/separação das ordens de picking em ordens individuais, por clientes, se 

a ordem de picking for feita por lotes;  

 Cross docking, que ocorre quando os produtos recebidos são transferidos diretamente 

para a zona de envio, podendo existir tempos de espera e pequenos serviços neste 

processo.  

A estas atividades, Rouwenhorst et al (2000) acrescentam a atividade de transferência dos 

produtos da zona de stock de reserva, caso exista, para a zona de picking e a atividade da zona 

de envio, nomeadamente a verificação de ordens de despacho, a carga em camiões ou em 

outro tipo de transporte. 

Segundo Richards (2014), as atividades do armazém estão divididas em receção, arrumação, 

armazenamento, order picking, expedição, contagem de stock, serviços de valor acrescentado 

e outros serviços. Segundo este autor, estas atividades relacionam-se, em percentagem do 

custo total, embora, existam variações em função de cada operação. Na Figura 3 é possível 

observar esta divisão. 
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Figura 3- Atividades de armazém como percentagem do custo total (Fonte: Richards, 2014) 

Entre todas as atividades de um armazém, a atividade de picking, conforme se verifica pela 

Figura 3, é a mais onerosa de um armazém. 

2.1.2 Atividade de Picking 

A atividade de picking é a atividade que mais mão-de-obra necessita na operação de um 

armazém, tendo impacto direto no serviço ao cliente. Segundo Palevich (2011), apenas 25% 

da atividade de picking adiciona valor ao processo, sendo que 75% do tempo de picking é 

gasto em procura de materiais, processos burocráticos e a percorrer distâncias. 

Na atividade de picking, o objetivo mais comum é maximizar o nível de serviço sujeito a 

restrições como trabalho, máquinas e capital (Koster et al, 2007). Segundo Ballou (1985) 

existem alguns princípios para um bom funcionamento desta atividade, embora, possa existir 

conflito entre alguns deles. Desses princípios, destaca que: 

 Deve existir pelo menos uma localização para cada produto manuseado, mas na menor 

área possível; 

 O movimento dos colaboradores responsáveis pelo picking deve ser mantido no 

mínimo; 

 O congestionamento deve ser minimizado; 

 A ordem de picking e as operações de reaprovisionamento devem ser separadas para 

minimizar o congestionamento e para garantir a segurança da operação; 

 Não devem existir quebras de stock; 

 O nível de serviço requerido deve ser atingido.  

O picking pode ser realizado de diferentes formas e é possível distinguir diferentes métodos, 

nomeadamente: 

 Separação de pedidos de picking (Picking-by-order): Neste método, uma ordem ou um 

pequeno número de pequenas ordens são recolhidas em cada circuito de picking. No 

fim do circuito, a ordem ou ordens são separadas em contentores, preparados para 

verificação e envio; 

 Picking por lote (Picking-by-line): Para ordens de tamanho pequeno, o movimento e o 

handling podem ser reduzidos através do picking de um número de ordens em 

simultâneo durante um circuito de picking, seguido de um picking secundário para 

ordens individuais. Neste método, o aumento do comprimento do circuito de picking é 

compensado pelo número de circuitos de pickings requeridos; 

 Zona de picking (Zone picking): Este método é aplicado onde existe uma grande gama 

de produtos e uma alta taxa de saída. Cada ordem é dividida por zona de picking e 
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cada parte da ordem é recolhida naquela zona para subsequente aglomeração antes do 

envio (Ballou, 1985). 

Um circuito de picking tem como objetivo sequenciar os produtos na lista de picking para 

assegurar uma rota dentro do armazém. Neste circuito, o order picker começa na zona onde 

recebe a lista de picking com as localizações a visitar e acaba no mesmo local, com todos os 

produtos recolhidos (Koster et al, 2007). 

Em todas as ordens de picking é necessário um mínimo de informação para um colaborador 

responsável pelo picking concluir o seu trabalho, sendo esta informação correspondente à 

localização do stock de picking, à quantidade a ser recolhida de cada produto, ao destino dos 

artigos recolhidos, à ação em caso de quebra de stock e à localização seguinte a visitar 

(Ballou, 1985). 

2.1.3 Sistemas de Armazenagem 

Os sistemas de armazenagem representam um papel importante na organização de um 

armazém, dado que o custo de um edifício de armazenagem, calculado numa base anual, pode 

atingir 25% do custo total da operação de um armazém (Baker et al, 2006). 

De acordo com Koster et al (2007), existem cinco tipos de armazenagens frequentemente 

utilizadas nos armazéns, nomeadamente: 

 Armazenamento aleatório, em que cada quantidade de produto, quando rececionada, é 

enviada para uma localização no armazém, selecionada aleatoriamente de todas as 

localizações vazias, resultando numa utilização de espaço elevada à custa do aumento 

das distâncias percorridas; 

 Armazenamento por localização “mais perto livre”, em que os orders pickers podem 

escolher a localização onde armazenam os produtos, resultando num armazém em que 

as estantes estão mais preenchidas perto da zona de receção/envio; 

 Armazenamento numa localização fixa, onde cada local está reservado para o nível de 

stock máximo de um dado produto, mesmo que esse produto não se encontre em stock. 

Neste tipo de armazenagem, os orders pickers familiarizam-se com a localização dos 

produtos, o que resulta na diminuição do tempo de procura dos materiais; 

 Armazenamento full-turnover, no qual os produtos são distribuídos pelo armazém de 

acordo com a sua rotação. A desvantagem deste tipo de armazenagem está no facto de 

a procura dos produtos variar ao longo do tempo e, em cada mudança, ser necessário 

uma relocalização dos artigos; 

 Armazenamento baseado na classe, que combina alguns dos métodos mencionados. 

Neste método, os produtos são agrupados em classes, de acordo com o método de 

Pareto, e a cada classe é atribuída uma área no armazém, sendo a armazenagem, 

dentro de cada área, aleatória. 

Complementando estes tipos de armazenagem, Hugos (2011), tendo em consideração a 

relação entre produtos, refere que os materiais podem ser acomodados de diferentes formas, 

das quais destaca: 

 Armazenagem por Stock Keeping Unit (SKU), onde produtos do mesmo tipo são 

armazenados em conjunto; 

 Armazenagem por grupo de trabalho, onde diferentes produtos, relacionados pela sua 

necessidade conjunta para determinado processo produtivo ou para determinado tipo 

de cliente, são armazenados em conjunto; 
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 Cross docking, onde o produto não é armazenado, mas o armazém é utilizado no 

processo entre fornecedor e cliente. Neste processo, o fornecedor faculta grandes 

quantidades, as quais são desdobradas em pequenos lotes, para os clientes.  

De acordo com Ballou (1985), complementando estes sistemas de armazenagem, poderá 

existir separação do stock de reserva do stock de picking, o que pode reduzir o movimento e 

interface entre pickers e reaprovisionadores, embora envolva duplo-handling. Esta separação 

pode ser vertical, na mesma estante, ou horizontal, por zona de armazém. O autor refere 

também, que pode ser apropriado existirem múltiplas localizações de picking para certos 

produtos “populares”, que são acedidos muito frequentemente, reduzindo o congestionamento 

e o risco de quebra de stock. 

Segundo Baker et al (2006), localizações aleatórias são utilizadas, habitualmente, para stock 

de reserva e localizações fixas para ordens de picking, permitindo que os colaboradores que 

fazem o picking fiquem familiarizados com as localizações dos produtos. 

Seleção do Sistema de Armazenagem 

Relativamente à seleção do sistema de armazenagem mais apropriado, o equipamento deve 

considerar os requisitos de armazenagem e a taxa de saída. Deve também existir o 

compromisso entre maximizar o uso de espaço e a necessidade de facilidade de acesso aos 

artigos armazenados.  

Em geral, um sistema de armazenagem bem desenhado deve fazer um bom uso do volume do 

edifício, fornecer um bom acesso aos artigos armazenados, incorporar sistemas como 

contabilidade de existências e localizações e fornecer um ambiente para prevenir deterioração 

ou contaminação do stock (Baker et al, 2006). 

2.1.4 Layout de um Armazém 

No planeamento de um armazém devem ser tidos em consideração fatores como a tipologia 

dos produtos, volumes e respetivos manuseamentos, bem como a tipologia de fornecedores e 

clientes. Neste planeamento, é importante alcançar a combinação ótima de maximização do 

espaço de armazenagem, em volumetria, e a minimização da operação de handling. 

De forma a se poder estudar o layout de um armazém, as suas atividades podem ser 

aglomeradas em quatro grandes funções, particularmente: 

 Receção, que inclui funções como registo e verificação da qualidade e da quantidade; 

 Armazenamento, envolvendo a tarefa da movimentação dos produtos da receção para 

a localização de armazenagem e a sua posterior armazenagem; 

 Picking, que inclui transporte da zona de armazenagem para a zona de picking;  

 Envio, que inclui um armazenamento provisório (Gattorna et al, 1990). 

O fluxo natural dos artigos no armazém é representado por estes quatro estágios. Quando um 

armazém é planeado, para além de outros fatores a ter em consideração, deve-se tentar 

encurtar a distância percorrida de um ponto para o próximo e fazer com que o movimento seja 

contínuo (Richards, 2014). 

Num armazém existem dois principais sistemas de fluxos, os quais estão representados na 

Figura 4. 
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Figura 4 - Fluxos no layout de um armazém (Fonte: Richards, 2014) 

Um fluxo em U tem a receção e o envio, um ao lado do outro, num dos lados do edifício. 

Com este sistema de organização os espaços de receção e envio, sempre que necessário, 

podem ser alocados para cargas e descargas. Este sistema permite também um parqueamento 

de veículos, um acesso de pessoas e equipamentos partilhados com, apenas, um portão 

principal, para gerir e controlar o fluxo em U (Richards, 2014).  

Um layout de fluxo contínuo é concebido com os locais de receção e envio em pontos opostos 

do edifício, com os produtos armazenados entre estes dois pontos. Este sistema é utilizado, 

frequentemente, quando os artigos são recebidos de uma fonte de produção adjacente ou 

quando diferentes veículos são utilizados para carga e descarga de materiais (Scott et al, 

2011). 

2.1.5 Análise ABC 

Numa organização com uma grande quantidade de SKU, para existir um controlo eficiente 

dos artigos, uma abordagem tradicional é a sua classificação em diferentes grupos. A análise 

ABC, baseada no princípio de Whilst Pareto, é uma análise em que é feita esta classificação 

(Ng, 2007).  

A análise ABC é um método que permite classificar um conjunto de artigos em três classes: 

classe A, classe B e classe C. A classe A corresponde aos artigos mais relevantes, a classe B 

aos artigos de relevância intermédia e a classe C aos artigos menos relevantes, sendo que o 

critério utilizado para medir a relevância de cada artigo difere de setor de atividade para setor 

de atividade (Carvalho, 2010). A análise ABC aplicada aos movimentos de artigos num 

armazém demonstra que, em média, 80 por cento dos movimentos provêm de 20% dos 

artigos, os quais são classificados como classe A. A classe B compreende cerca de 30% dos 

artigos, que representam aproximadamente 15% dos movimentos, e a classe C compreende 

cerca de 50% dos artigos, que representam cerca de 5% dos movimentos. Esta classificação 

está ilustrada na Figura 5.  

 

Figura 5 – Análise de Pareto (Fonte: Gattorna et al, 1990) 
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Esta técnica de classificação, se for combinada com uma análise detalhada dos produtos de 

alta rotação, pode ser utilizada para a compilação de uma base de dados. No entanto, quando o 

conjunto de produtos não for simples, de forma a evitar que a análise seja incompreensível, os 

dados devem ser divididos em subgrupos utilizáveis de uma forma que os torne 

compreensíveis (por exemplo, dividir um conjunto de produtos em grupos de famílias e, 

depois, por tipo de embalagem dentro de cada família, gerando uma lista de informação 

compreensível). Dentro de cada um destes subgrupos, é depois importante que se trabalhe os 

dados para um formato ainda mais compreensível.  

Em muitas instâncias é necessário ordenar a informação relacionada com cada produto, em 

diferentes formas, para diferentes elementos da tarefa de design. A título de exemplo, quando 

é desenhado um sistema de ordens de picking, possivelmente, os produtos são ordenados por 

quantidade de movimentos, obtendo a informação pelo número de pickings ou pelo número de 

acessos a determinado produto por dia. Para a tarefa de armazenagem deve-se ordenar o 

número de caixas armazenadas ou, se existir informação suficiente, deve-se recolher a 

volumetria do inventário e depois ordenar os produtos pelo número de metros cúbicos a 

armazenar ou pelo número de paletes. Desta forma, uma grande quantidade de informação 

pode ser gradualmente consolidada em subgrupos compreensíveis, que se tornam críticos no 

processo de desenho do sistema (Gattorna et al, 1990).  

2.1.6 Planeamento de Armazéns 

O processo de planeamento de um armazém é uma ferramenta de gestão que pode ser usada 

para planear a construção de um novo armazém ou para otimizar os armazéns existentes.  

A primeira etapa deste processo passa por recolher os dados do inventário, os quais fornecem 

o perfil de movimentos de entrada e saída e, também, os dados básicos para o cálculo do 

espaço que será necessário para armazenar todos os produtos.  

Posteriormente, é executável o planeamento e esboço do layout do armazém. A partir deste 

ponto, é possível calcular distâncias, equipamento e trabalho necessário para as tarefas do 

armazém. De seguida, são calculados os custos inerentes à infraestrutura e é verificado se os 

mesmos se enquadram dentro do orçamento disponível. Se o planeamento do projeto de 

armazém se adequar à estratégia do negócio, a sua otimização ou construção pode prosseguir. 

Se o planeamento e a estratégia de negócio não se alinharem, o planeador tem de regressar ao 

topo do processo para calcular o espaço e, depois, optar por diferentes alternativas de método 

de trabalho e equipamento, de forma a ajustar-se ao orçamento e à estratégia do investimento. 

Este processo pode continuar até que o objetivo requerido seja atingido (Scott et al, 2011). 

Todo este processo está ilustrado, de forma esquemática, na Figura 6. 

 

Figura 6 – Planeamento de um armazém (Fonte: Scott et al, 2011) 
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2.1.7 Recolha de Dados 

A recolha de dados e respetiva análise é o elemento mais difícil e que mais tempo consome na 

tarefa de desenho de um armazém. A dificuldade está relacionada com o facto de os dados 

existirem em formas diferentes em todas as organizações.  

Na recolha de dados, na maior parte das circunstâncias, é necessário ter em consideração: 

 Como os artigos são recebidos e em que volume. Como são armazenados e enviados e, 

em que cadências e volumes; 

 Quantas linhas são mantidas em stock e as características físicas de cada SKU, como 

vão ser armazenados e manobrados; 

 Como são os perfis de pedidos de abastecimento, distribuídos em divisões e grupos de 

famílias ou outros subgrupos definidos acima. Se os pedidos devem ser verificados 

e/ou empacotados e qual o conteúdo e o volume físico a ser manobrado em cada área; 

 Se os artigos devem estar estacionados, se podem ser enviados diretamente, em que 

tipo e quantidade de veículos têm de ser acomodados, carregados e enviados; 

 Qual o efeito que os dias da semana, meses ou outros fatores de sazonalidade têm na 

taxa de saída e níveis de inventário. 

O designer deve pensar que informação é necessária em cada área para que o volume e as 

taxas de saída possam ser definidos por cada grupo de SKU (Gattorna et al, 1990). 

2.2 Conceitos Lean 

O pensamento lean teve origem no Japão na Toyota Motor Corporation, tendo sido 

desenvolvido por Taiichi Ohno e pela sua equipa. Estas inovações, que resultaram da escassez 

de recursos e de uma intensa competitividade interna no mercado automóvel japonês, incluem 

o sistema de produção just-in-time, o método kanban e o respeito pelos colaboradores, entre 

outros. Uma gestão de operações lean foca-se na eliminação de desperdícios e representa uma 

alternativa ao modelo de capital intensivo da produção em série (Hines et al, 2004). 

2.2.1 Just-in-time (JIT) 

A entrega Just-in-time representa a filosofia e a característica chave da produção lean e de 

uma cadeia de abastecimento lean. JIT é uma abordagem ao controlo de material, baseada na 

visão de que o processo deve operar de uma forma em que os produtos são produzidos e 

entregues no momento certo para serem vendidos. Este princípio aplica-se a toda a cadeia de 

abastecimento lean. 

Uma cadeia de abastecimento lean pode ser concebida como uma cadeia de clientes e de 

fornecedores, em que cada posto de trabalho é coordenado com os seus vizinhos por sinais 

JIT. Em toda a cadeia de abastecimento, o ponto de partida para o trabalho é ditado pela 

procura do cliente, sendo esta ativada pela procura do consumidor final no mercado. Desta 

forma, os materiais são produzidos e entregues no momento necessário para serem 

construídos em subconjuntos (Lu, 2011). 

2.2.2 Muda e os Sete Desperdícios  

Muda é uma palavra japonesa que significa desperdício, sendo desperdício definido como 

qualquer atividade que absorva recursos mas que não crie valor gera desperdício. Exemplos 

de desperdícios são erros que requerem retificação, produção de produtos não necessários, 

passos de um processo que são dispensáveis, movimentos de colaboradores, transporte de 
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produtos de um local para outro sem qualquer propósito, grupos de pessoas à espera pelo 

facto de uma atividade anterior na cadeia não ter sido completada a tempo e produtos e 

serviços que não correspondem às necessidades dos clientes (Womack e Jones, 2010). 

Na Toyota foram identificados os sete tipos de atividade que não acrescentam valor no 

negócio ou no processo de produção, e que podem ser aplicados para o desenvolvimento de 

produto, recolha de pedidos, ao escritório e não apenas à linha de produção (Liker e Meier, 

2006). Liker e Meier (2006) referenciam os sete desperdícios como: 

 Produção em excesso - produção antecipada de produtos ou em grandes quantidades 

que não são necessárias; 

 Tempo de espera - colaboradores que têm de ficar à espera pelas próximas etapas do 

processo, por ferramentas, por fornecimentos ou por falta de stock, entre outros 

fatores; 

 Transporte - movimentação de materiais em produção, de matérias-primas, materiais 

acabados de um local para outro, no decorrer de um processo; 

 Processamento em excesso ou incorreto - processos com passos desnecessários; 

 Excesso de inventário; 

 Movimento desnecessário - movimento que os colaboradores têm de efetuar no 

decorrer do seu trabalho; 

 Defeitos - produção de peças defeituosas ou reparação. 

Segundo estes autores, existe ainda um outro desperdício, designadamente a não utilização da 

criatividade dos colaboradores. 

2.2.3 Metodologia 5S 

A metodologia 5S tem como objetivo a criação e a manutenção de um espaço de trabalho bem 

organizado, limpo, com alta eficiência e com alta qualidade. A sua aplicação na organização 

do espaço de trabalho resulta na redução do espaço de trabalho, na eliminação de falhas 

relacionadas com imperfeições e quebras e na melhoria da qualidade e da segurança no 

trabalho. O nome 5S é o acrónimo de cinco palavras japonesas, Seiri (Separar), Seiton 

(Arrumar), Seiso (Limpar), Seiketsu (Sistematizar) e Shitsuke (Padronizar) (Michalska e 

Szewieczek, 2007). Esta metodologia é aplicada de forma ordenada pelos 5S. 

O primeiro S (Seiri) implica classificar os itens em duas categorias, os necessários e os 

desnecessários, e retirar estes últimos (Imai, 2014). Num armazém, isto pode englobar stock 

obsoleto e danificado, excesso de stock, equipamentos defeituosos, paletes partidas, 

desperdício de embalagens, entre outros. Pode também referir-se a movimentos 

desnecessários dentro do armazém (Richards, 2014). 

O segundo S (Seiton) significa classificar os itens de acordo com a sua utilização e organizá-

los a fim de diminuir o esforço e o tempo de procura. Para tal, cada item deve ter nome, local 

e volume designado (Imai, 2014). Desta forma, num armazém, este S traduz-se, por exemplo, 

na colocação de rótulos nos produtos e na colocação dos produtos de utilização mais 

frequente em localizações de fácil acesso. Também podem ser colocados sinais direcionais no 

armazém de forma a reduzir a quantidade de tempo usada para encontrar estes itens (Richards, 

2014). 

O terceiro S (Seiso) significa a limpeza do ambiente de trabalho, nomeadamente máquinas e 

ferramentas, o piso, as paredes e outras áreas de trabalho para que exista um espaço adequado 

e uma boa manutenção deste. 
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O quarto S (Seiketsu) foca-se em criar standards para cada área de trabalho, isto é, foca-se em 

continuar a trabalhar em Seiri, Seiton e Seiso continuamente. Este S resulta da necessidade de 

esforço de continuação destas atividades, para se evitar voltar ao ponto inicial, sendo para tal 

necessário o envolvimento e o apoio da gerência das organizações neste processo de forma a 

serem criados sistemas e procedimentos que garantam a continuidade dos 3 primeiros S. 

O quinto S (Shitsuke) significa autodisciplina. Os colaboradores das empresas, ao praticar 

Seiri, Seiton, Seiso e Seiketsu continuamente, adquirem autodisciplina. Nesta fase final, a 

gestão deve ter estabelecido os padrões para cada etapa de 5S e assegurar que são seguidos 

estes padrões. Estes padrões devem incluir meios para avaliar cada etapa (Imai, 2014). 

2.2.4 Kanban 

O sistema Kanban consiste num método de fornecimento de materiais que envolve o uso de 

sinais, definidos de seguida, para indicar onde os materiais são necessários. A filosofia 

kanban dita que os materiais devem ser fornecidos no momento em que são necessários, não 

antes, nem depois (Scott et al, 2011). 

O sistema kanban pode ser introduzido entre estações de trabalho e localizações de pontos de 

utilização, entre células e armazenamento central, entre células de fabrico e células de 

montagem, entre células de produção e fornecedores externos e entre células de montagem e 

clientes. Em cada relação é necessário ter em conta, para cada produto, a sua localização, 

quantidade, utilizador, peso, bem como o tempo de vida da estante, entre outros fatores (Feld, 

2000). 

Sinais de Procura Kanban 

Quando são utilizados sinais pull, isto é, um pedido de material quando este é necessário, 

estes sinais podem ser efetuados através de múltiplas formas como cartões, contentores 

normalizados, espaços vazios no chão de fábrica ou, mensagens eletrónicas (por exemplo, fax, 

email, Electronic Data Interchange (EDI), e-commerce), entre outros.  

Em todos estes métodos existem aspetos em comum, nomeadamente a utilização do critério 

First In First Out (FIFO) no fluxo de materiais e o facto de um sinal de procura kanban ser a 

autorização para o início da atividade. Isto significa que nenhum trabalho deve ser iniciado 

sem o sinal do cliente, interno ou externo, sendo possível desta forma controlar a quantidade 

de trabalho autorizada no fluxo. Outra das razões da utilização dos sinais kanban deve-se ao 

facto destes sinais impedirem a passagem de defeitos conhecidos para a operação seguinte 

(Feld, 2000). 

2.2.5 Comboio Logístico  

O conceito de comboio logístico, também conhecido como Milk Run, teve origem na indústria 

dos lacticínios e abrange uma rede de transporte onde todas as exigências de entrada e saída 

de materiais de várias estações estão cobertas por um veículo, que visita todas essas estações e 

circula de acordo com um horário pré-estabelecido.  

Este conceito de transporte é económico quando o volume de entradas e saídas em cada uma 

das estações é mais pequeno do que a capacidade do transporte. Este conceito é 

frequentemente utilizado na logística interna de uma fábrica para o transporte de matérias-

primas, produtos acabados e desperdício entre estações de produção e de assemblagem e entre 

o armazém e as várias estações de fabrico. 

Este método foi planeado para melhorar os níveis de carga dos veículos e reduzir o seu 

número, bem como as distâncias percorridas. Desta forma, o custo global da cadeia de 

abastecimento pode ser minimizado utilizando comboios logísticos nos transportes em vez de 

envios diretos (Brar e Saini, 2011).  
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Quando aplicado, as principais funções do comboio logístico são: satisfazer os pedidos de 

recolha baseados em listas de picking ou em sistemas kanban; recolher as caixas/contentores 

vazios existentes nas áreas de trabalho; reunir os materiais/componentes necessários no 

armazém; recolher os produtos acabados ou intermédios e entregá-los ao processo seguinte; 

ou voltar e repor componentes no bordo de linha. 

No bordo de linha todos os materiais necessários ao processo de fabrico devem estar 

presentes, devendo ser garantida uma localização fixa e única para cada referência. A recolha 

dos contentores vazios só deve depender do operador logístico responsável pelo comboio e os 

tempos de fornecimento devem ser o mais reduzidos possível, de forma a garantir um 

reabastecimento rápido. 

Este sistema de abastecimento confere ao sistema de fabrico uma grande flexibilidade ao 

facilitar mudanças de rota de distribuição ou de mudanças de layout fabril. Esta é uma das 

principais vantagens face a um sistema automatizado, cujo tempo necessário e custo para 

reformulação do layout inviabilizam a mudança. 

O comboio logístico pode trabalhar de duas formas. Uma delas consiste em desenvolver as 

atividades de acordo com uma lista de prioridades, na qual o operador verifica qual a próxima 

tarefa pendente a ser realizada. Outra forma de atuar é através da realização de um ciclo fixo, 

no qual o comboio se desloca através de um circuito predefinido, passando por vários 

checkpoints, nos quais verifica se existe alguma tarefa a ser executada (Pinto, 2009). 

2.2.6 Supermercado (SM) 

O supermercado é outra alternativa para a função de armazenagem, consistindo numa zona de 

armazenagem intermediária e descentralizada, para peças utilizadas nas linhas de fabrico 

próximas.  

Os supermercados são reaprovisionados do local de receção de materiais central, para depois 

abastecer as linhas, utilizando pequenos veículos com reboque. Com esta alternativa, o 

abastecimento dos materiais pode ser mais facilmente ajustado a variações na procura através 

de abastecimentos com pequenos lotes e em pequenas distâncias. Esta vantagem é muito 

valorizada nas indústrias em que o espaço entre estações de trabalho é reduzido. Além disso, 

entregas de pequenos lotes implicam caixas pequenas, fazendo com que estas possam ser 

colocadas perto da linha de produção (bordo de linha). Os colaboradores da produção podem 

aceder de forma ergonómica e eficiente aos produtos, o que faz com que se reduza a pressão 

sobre a força de trabalho e se poupe tempo de manipulação quando as peças são recolhidas 

(Battini et al, 2013). 

Um supermercado é formado por vários corredores delimitados por estantes de armazenagem, 

em que cada estante possui prateleiras que são divididas em pequenos espaços que estão 

preenchidos com um único produto. Esta técnica, conhecida como endereçamento do 

armazém, permite que um produto seja encontrado rapidamente através do seu endereço. 

Ao conceber o layout do supermercado deve-se estar atento à divisão dos corredores em dois 

tipos, de abastecimento e de recolha de picking. A utilização de corredores específicos 

permite a gestão visual do armazém, uma vez que a informação apresentada nos pontos de 

armazenagem está de acordo com a função executada. 

A quantidade e a variedade de materiais a colocar no supermercado depende da proximidade 

dos fornecedores, da taxa de consumo, da quantidade de materiais envolvida e do valor dos 

materiais (Pinto, 2009). 
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2.3 Fluxos de Informação na Cadeia de Abastecimento 

A gestão de múltiplas relações ao longo da cadeia de abastecimento é referida como gestão da 

cadeia de abastecimento (Supply Chain Management), sendo definida como “a integração de 

processos chave do negócio de um consumidor final até aos fornecedores que facultam 

produtos, serviços, e informação que acrescentam valor para os clientes e outros 

stakeholders” (Lambert e Cooper, 2000). Os fluxos de informação representam um fator 

chave na gestão e na manutenção da cadeia de abastecimento. 

2.3.1 Informação na Cadeia de Abastecimento 

A recolha de informação relevante é necessária em todos os pontos da cadeia de 

abastecimento quer seja recolhida via código de barras, via identificação por radiofrequência, 

ou outra tecnologia. A informação deve ser relevante, precisa e acessível aos utilizadores em 

tempo real. A falta de informação, no momento certo, traduz-se em decisões disfuncionais, 

que se espalham pela cadeia de abastecimento. 

Para existir sincronização de dados é necessária uma atualização precisa e em tempo útil da 

informação dos materiais, para assegurar informação consistente dentro do sistema e entre 

parceiros de negócio. Em todas as organizações é crítico que, na cadeia de abastecimento, 

existam dados standard, completos, precisos e consistentes no sistema de informação, para 

um desempenho na máxima eficácia. Por exemplo, os intervenientes na cadeia de 

abastecimento serão impossibilitados de colaborar efetivamente, utilizando Radio-Frequency 

Identification (RFID) ou técnicas de reaprovisionamento influenciadas pela procura, se o 

produto, preço ou dados transferidos forem imprecisos.  

O conhecimento funcional em cada organização será melhorado pelo acesso aos dados 

sincronizados. Para tal é necessário que os gestores sejam capazes de trabalhar com o sistema 

de informação para suportar o planeamento e a tomada de decisões, em todas as operações da 

cadeia de abastecimento – procura, produção, entrega e retornos (Langley, 2008). 

2.3.2 Efeito Bullwhip 

O efeito Bullwhip refere-se a um fenómeno que abrange todas as cadeias de abastecimento, no 

qual uma modificação moderada da procura do cliente é distorcida e ampliada para os ramos 

upstream da cadeia de abastecimento, resultando em grandes variações de ordens colocadas. 

Este efeito é um fenómeno muito comum, que tem muitos impactos negativos no desempenho 

da cadeia de abastecimento e a forma de o atenuar, na cadeia de abastecimento, será a 

sincronização entre os seus intervenientes (Lu, 2011). 

2.3.3 Indicadores de Desempenho  

Um indicador de desempenho é uma medida de desempenho. Os Key Performance Indicators 

(KPI) são, geralmente, indicadores que se focam em aspetos críticos de saídas de produtos ou 

resultados. Como medida de desempenho, os KPI têm vindo a ser cada vez mais adotados por 

diferentes sectores da indústria (Meng e Minogue, 2011). 

Para a análise da eficiência da ordem de picking, Ballou (1985) propõe, como KPI, a taxa de 

picking, ou seja, o número de pickings por hora, a taxa de saída de pedidos de abastecimento 

por número de paletes, o nível de serviço e a quantidade de quebras de stock. Para a melhoria 

da produtividade do trabalhador do armazém, Palevich (2011) propõe, como KPI, o número 

de pedidos recolhidos por hora por trabalhador, o número de ordens armazenadas por hora por 

trabalhador, o número de produtos recolhidos por hora por trabalhador, a comparação de 

custos de localização de armazém, o custo por ordem, a melhoria de produtividade, a 

comparação com o standard e o custo em percentagem das vendas. 
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3 Apresentação e Análise do Projeto 

Neste capítulo é detalhadamente apresentado, caracterizado e analisado o presente projeto, de 

forma a retirar conclusões que sustentem a solução proposta.  

3.1 Caracterização do Projeto 

O presente projeto resultou do aumento da operação logística na empresa e, como tal tornou-

se necessária a análise e melhoria dos processos logísticos de forma a aumentar a eficiência 

no fornecimento de todos os materiais à linha de produção. Assim, foi necessária uma análise 

dos armazéns existentes, dos seus processos e da forma de movimentação dos materiais. 

Na caracterização do projeto é feito um enquadramento do projeto e é descrito o levantamento 

efetuado de dados necessários ao projeto, nomeadamente o layout dos armazéns atuais, a lista 

dos meios de movimentação interna, dados sobre o processo produtivo, sobre artigos e 

materiais, dados de movimentação dos artigos, de existências em armazém, sobre o tipo e 

medidas das estantes, caixas e paletes utilizadas no armazém, sobre como é realizada a 

atividade de picking e sobre o processo de abastecimento à produção. 

3.1.1 Enquadramento do Projeto 

A Schmitt + Sohn Elevadores tem duas unidades fabris em Portugal: a Schmitt 1, responsável 

pelo fabrico e ensaio dos componentes elétricos de um elevador e a Schmitt 2, responsável 

pelo fabrico dos componentes mecânicos. Em cada uma destas unidades existe um armazém, 

sendo as tarefas dos seus colaboradores, para além da receção, armazenamento, picking e 

envio de materiais, o abastecimento à produção da sua unidade fabril. 

Relativamente à produção de um elevador, podem ser distinguidos os processos de 

transformação mecânica, de soldadura, de pintura e de montagem mecânica e elétrica. Destes 

processos destacam-se a montagem elétrica e mecânica, dado que são estes os mais relevantes 

no consumo de materiais. Na montagem elétrica e mecânica a produção implica a utilização 

de um conjunto vasto de diferentes materiais, todos eles com volumetrias distintas e com 

consumos muito díspares. Para além da diversidade de materiais, o fabrico de um elevador é 

comparado à execução de um “fato à medida”, uma vez que existe um conjunto de 

especificações designadas pelo cliente, nomeadamente a quantidade de pisos, o tipo de porta, 

a área interior, acabamentos, capacidade de carga, entre outros, o que torna cada elevador uma 

peça única e não um elemento standard. 

Para cada elevador é desenvolvida uma lista de peças, na qual existem materiais que são 

fabricados internamente e seguem a linha de produção, e materiais que são comprados a 

fornecedores que são armazenados no armazém. Parte destes materiais são específicos para 

cada obra (designação dada a cada encomenda de elevador), mas existem peças, como, por 

exemplo, parafusos e anilhas, que são comuns a quase todos os elevadores. Assim, devido às 

diferentes necessidades de materiais, a empresa tem implementado um sistema kanban para 

peças com mais alta rotação e um sistema de kommbox (designação dada ao sistema de 
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abastecimento da produção através de carrinhos que transportam os materiais do armazém 

para a produção) com as suas peças específicas, de maior volume e de mais baixa rotação, 

para cada obra. Os carrinhos utilizados são os ilustrados na Figura 7. 

 

Figura 7 – Sistema Kommbox 

No sistema kanban implementado são maioritariamente utilizadas caixas como as ilustradas 

na Figura 8. Nestas caixas a quantidade por lote introduzida foi a necessária para que a caixa 

utilizada, sempre que reaprovisionada, fosse cheia, independentemente de esta ter uma 

cobertura de, por exemplo, 3 meses, dado que, teoricamente, a maior parte dos artigos em 

kanban têm um custo reduzido. Neste processo apenas é dado baixa de stock em armazém 

quando a caixa de kanban é reposta na produção. 

 

Figura 8 – Sistema de caixas kanban 

Todos os fluxos do armazém estão esquematizados através de um fluxograma presente no 

Anexo A. 

De forma a gerir as encomendas a fornecedores, para os artigos em armazém, existe uma 

quantidade de stock mínima e máxima, e, automaticamente, caso seja atingido o valor de stock 

mínimo, o Manufacturing Resource Planning (MRP) vai despoletar uma nova encomenda 

desse artigo. 

Relativamente à gestão do armazém, nomeadamente no que diz respeito às localizações dos 

produtos, a sua gestão é manual, uma vez que não existe um sistema de gestão de armazém 

implementado (Warehouse Management System - WMS). 

3.1.2 Detalhe do Projeto 

Universo de Artigos 

O problema proposto abrange um universo total de 22 316 artigos que se encontram na base 

de dados do sistema.  
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Estes artigos estão organizados de acordo com a sua localização principal, armazém da 

Schmitt 1 (denominado P05.1.1) ou o armazém da Schmitt 2 (denominado P05.1.2), e serem 

artigos de compra ou de produção. Independentemente da sua localização, os artigos estão 

categorizados da seguinte forma: 

 E01: Artigo de compra, com stock em armazém, abastecido obra-a-obra; 

 E03: Artigo de compra, abastecido em kanban; 

 E04: Artigo de compra, em que a relação com o fornecedor é em kanban e 

internamente é abastecido também como kanban; 

 E05: Artigo de compra, sem stock em armazém (armazém funciona como cross dock), 

abastecido obra-a-obra; 

 F01: Artigos de produção, com stock em armazém, abastecido obra-a-obra; 

 F02: Artigos de produção, abastecidos em kanban para supermercado; 

 F03: Artigos de produção, abastecidos obra-a-obra, no decorrer da linha de produção. 

Da totalidade dos artigos presentes no Enterprise Resource Planning (ERP), aquando do 

inventário no final do ano de 2015 apenas uma fração existia em armazém, e apenas uma 

parte destes artigos foi movimentada nos 6 meses de análise pelo armazém, dado que os 

restantes ou são artigos que seguem a linha de produção ou se encontram bloqueados. 

Devido à introdução de um novo modelo para as portas de elevador, vão ser introduzidos 338 

novos artigos e retirados, pelo menos, 531 dos existentes. Na análise do modelo atual não 

foram incorporados estes elementos, estando apenas incorporados na solução proposta. 

Dos artigos classificados como E03, E04 e F02, apenas uma parte é utilizada na produção e de 

forma a identificá-los foi feito um levantamento manual do material que se encontra em bordo 

de linha, de forma a completar e verificar a listagem existente destes artigos. 

Secções de Produção 

No caso da Schmitt 2, independentemente de os produtos serem abastecidos em kanban ou 

em kommbox, estes são distribuídos (excluindo consumíveis sem relevância para a análise) 

por três secções da produção: a secção de montagem, a secção das portas e a secção de 

soldadura, sendo que a soldadura representa uma pequena parte destes movimentos. A 

restante produção, mais concretamente o início do processo produtivo, é abastecido pelo 

armazém de chapa, localizado no início da linha produtiva. Contudo, este armazém não está 

incluído no âmbito deste estudo, dado que representa uma pequena parte da atividade dos 

armazéns. 

No caso da Schmitt 1, existe apenas uma secção de produção. 

As secções de produção estão separadas por grupos funcionais, podendo cada grupo funcional 

ter mais do que um posto de trabalho. Estes dados estão presentes na Tabela 1. 

Tabela 1 – Número de grupos funcionais e postos de trabalho 

 Nº grupos funcionais Nº Postos de trabalho 

Schmitt 1  13 13 

Schmitt 2 - Portas 12 17 

Schmitt 2 - Montagem 6 8 

Na Schmitt 2, existem também dois supermercado, um deles ilustrado na Figura 9, onde estão 

armazenados quer materiais de compra quer de produção. Nestes supermercados, os materiais 

são reaprovisionados em kanban, sendo os de compra reaprovisionados pelo armazém e os de 
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produção através da emissão de ordens de fabrico. O picking dos materiais do supermercado é 

feito pelos colaboradores da produção. 

 

Figura 9 - Supermercado da secção de assemblagem 

No caso dos materiais de produção existem valores mínimos associados a cada lote, por forma 

a diluir economicamente o tempo de setup. 

Áreas de Armazém 

As áreas de armazém estão divididas em dois grupos, o armazém da unidade da Schmitt 1 e os 

armazéns da unidade da Schmitt 2. O armazém da Schmitt 1 está representado na Figura 10, 

com o desenho esquemático das estantes existentes, locais de arrumação e buffers de 

carrinhos. 

Este armazém pode ser dividido em duas áreas, uma área de picking de peças mais pequenas 

com estantes ligeiras (denominação dada a estantes com 80 cm de profundidade, utilizadas 

para armazenar artigos de pequenas dimensões), onde não é utilizado qualquer veículo de 

movimentação, e uma área de picking de peças armazenadas em estantes pesadas 

(denominação dada a estantes com 110 cm de profundidade, utilizadas para armazenar artigos 

em paletes). 

Na área das estantes pesadas, é destacada uma zona específica (circundada na Figura 10) 

utilizada para economato e produtos de limpeza. 

 

Figura 10 – Layout atual do armazém da Schmitt 1 
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O armazém atual da Schmitt 2 está dividido em dois locais distintos, representados na Figura 

11. O armazém do lado esquerdo está situado perto da linha de montagem e o armazém da 

direita está situado perto da zona de expedição. 

Na representação da Figura 11, no armazém do lado esquerdo é feito o picking para os artigos 

kanban e kommbox e é rececionado e enviado o material. Neste armazém, o tipo de estantes 

utilizadas são, maioritariamente, pesadas e, apenas para produtos de um fornecedor são 

utilizadas estantes mais pequenas, que funcionam como kanban externo. No armazém da 

direita estão armazenados apenas produtos de grande dimensão, como bobines de cabos, 

motores e cartão. 

 

Figura 11 – Layout dos armazéns da Schmitt 2 

Devido à remodelação prevista na Schmitt 2 quer para a área de produção quer de armazéns, 

os armazéns representados na Figura 11 deixarão de existir. A área que será dedicada a 

armazém, e que será objeto de estudo de layout no presente projeto, encontra-se representada 

na Figura 12. Neste novo armazém apenas está definido o local de entrada e de saída de 

materiais e o local dos escritórios. Nesta figura está também representado o espaço destinado 

à produção, sendo “Produção_1” a secção de montagem mecânica e “Produção_2” a secção 

de montagem de portas, não estando ainda definidos os layout finais respetivos. Encontra-se 

também a “Produção_3” que representa parte das secções anteriores do processo produtivo. 

 

Figura 12 – Área futura de armazém da Schmitt 2 

Este novo armazém irá conter, para além do material dos dois armazéns da Schmitt 2 acima 

descritos, os supermercados presentes na produção, ou seja os seguintes materiais: 

 Materiais presentes nos dois armazéns ilustrados na Figura 11; 
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 Materiais de produção presentes no supermercado, que se encontra na zona de secção 

de montagem; 

 Supermercado de bobines (cerca de 9m²) e respetiva zona de corte; 

 Supermercado de pavimentos (2m²) e respetiva zona de corte; 

 Zona de cross dock de paletes; 

 Buffer de carrinhos de abastecimento à produção; 

 Área de receção e envio de materiais. 

Recursos de Movimentação Existentes 

Relativamente a recursos de movimentação por armazém existem, em cada unidade fabril, os 

recursos apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Recursos de movimentação 

 Recurso Quantidade 

Schmitt 1 Empilhador elétrico EFG 425k 1 

Porta paletes 2 

Stacker ESC 112 1 

Schmitt 2 Porta paletes 1 

Stacker ESC 112 1 

3.2 Análise Visual e Pormenorizada do Projeto 

Na análise dos dados pretende-se que exista uma avaliação crítica da situação atual, de forma 

a identificar e a sustentar as possíveis melhorias que serão sugeridas no capítulo seguinte. 

Neste capítulo, é feita, primeiramente, um “análise visual” da situação inicial, seguida de uma 

“análise pormenorizada”. 

3.2.1 Análise dos Armazéns e Supermercados 

Através de uma “análise visual” dos armazéns existentes, apesar de estes se encontrarem 

devidamente organizados, com localizações definidas para cada produto, espaços delimitados 

para cada objeto, detetam-se alguns constrangimentos que originam, sobretudo, perda de 

produtividade e perda de capacidade de armazenagem. Iniciando a análise pelo armazém da 

Schmitt 1, ilustrada na Figura 13, realça-se: 

 Inadequação entre a estante utilizada e as características dos produtos; 

 Utilização de área de armazenagem como zona de escritório; 

 Utilização frequente de escadotes para acesso a produtos; 

 Corredores apertados para a realização de picking, não permitindo, por exemplo, a 

utilização de um carro; 

 Número excessivo de buffers; 

 Distâncias percorridas elevadas; 

 Área do armazém mais próxima da zona de expedição e da produção (zona dourada) 

com produtos não essenciais; 

 Zona de envio congestionada; 
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 Baixa taxa de utilização de volume e de espaço; 

 Multiplicidade de áreas de handling. 

 

Figura 13 – Congestionamentos presentes no armazém da Schmitt 1 

No armazém da Schmitt 2, como ilustrado na Figura 14, evidencia-se: 

 Comprimento das estantes pesadas (2,2 m) desadequado à utilização de europalete, 

levando a um grande desperdício do espaço; 

 Falta de espaço na área de receção e envio, originando constrangimentos e 

consequentemente falta de produtividade; 

 Configuração das áreas de localização de kommbox não adequada à tipologia de 

produtos, originando handling excessivo; 

 Utilização de áreas de estante como locais de escritório; 

 Existência de um corredor apertado; 

 Sobreutilização das estantes no último nível em altura, originando problemas de 

segurança; 

 Baixa taxa de utilização de volume e de espaço. 
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Figura 14 – Constrangimentos presentes no armazém da Schmitt 2 

Relativamente ao supermercado utilizado na montagem mecânica na Schmitt 2, realça-se o 

sobredimensionamento deste para a sua utilização, que, por observação, se conclui que existe 

uma inutilização de cerca de 50% da sua capacidade. 

3.2.2 Critério de Armazenagem 

Relativamente ao critério de armazenagem, os produtos, na Schmitt 1, estão divididos por 

zonas: uma zona de picking de artigos de menor dimensão, armazenados em caixas, uma zona 

de artigos de maior dimensão, armazenados em paletes e meias paletes, e uma zona de 

economato e equipamentos de limpeza. Na Schmitt 2, no armazém perto da zona de 

expedição, estão armazenados bobines, motores e cartão. No armazém da zona de receção de 

material estão armazenados todos os outros produtos. Neste último armazém, não existe uma 

separação de zona de artigos de menor e de maior dimensão.  

Os artigos dentro das várias zonas estão divididos por grupos funcionais e, em alguns casos, 

estão organizados tendo em conta a sua rotatividade, encontrando-se os artigos com mais 

rotação mais acessíveis relativamente aos que têm menos rotação. Esta regra, no entanto, não 

está aplicada à totalidade dos produtos, como se pode observar pelo exemplo presente no 

Anexo B. 

Relativamente à análise analítica da taxa de ocupação das estantes nos armazéns, esta não é 

passível de ser realizada, por não existirem dados do volume de armazenagem de cada artigo. 

3.2.3 Análise do Espaço necessário de Armazenamento 

Para analisar o espaço necessário de armazenamento é essencial, inicialmente, fazer um 

levantamento de como os materiais estão armazenados. Os materiais estão armazenados em 

paletes, em meias paletes, em caixas internas ou em caixas dos fornecedores. As caixas 

utilizadas internamente podem ser divididas em dois tipos: tipo 1, com uma abertura frontal e 

superior, e tipo 2, com uma abertura apenas superior, como ilustrado na Figura 15. 
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Figura 15 - Desenho esquemático do tipo de caixas 

As medidas das caixas, em milímetros, são apresentadas na Tabela 3. 

Tabela 3 – Medidas dos tipos de caixas 

Tipo 1 A B C Tipo 2 A B C 

1.1 10 17 8 2.1 40 60 20 

1.2 15 22,5 13 2.2 40 60 30 

1.3 21 34 15 2.3 30 40 17 

1.4 30,5 47 19 2.4 21 31 14,5 

1.5 47 72 28 2.5 32 47 18 

    2.6 40 60 40 

Através da Tabela 3, é possível verificar que existe uma grande diversidade de caixas que, à 

partida, dificulta a modularidade no armazenamento e, consequentemente, o aproveitamento 

do espaço, pois não é possível empilhar caixas de diferentes dimensões. 

Para além da tipologia de caixas, é necessário recolher as dimensões das estantes dos dois 

armazéns, cujo desenho esquemático se encontra ilustrado na Figura 16.  

 

Figura 16 - Desenho esquemático das estantes 

As dimensões estantes, em centímetros, são apresentadas na Tabela 4. 

Tabela 4 – Dimensões das estantes dos armazéns 

Local Tipo Estante A B C 

Schmitt 1 Pesada 270 110 300 

Schmitt 1 Ligeira 235 80 300 

Schmitt 2 Pesada 1 220 110 300 

Schmitt 2 Pesada 2 220 110 200 

Schmitt 2 Pesada 3 190 110 305 

Schmitt 1/2 Kanban externo Fabory 130 60 220 

A informação sobre a forma como cada artigo está armazenado não existe, existindo apenas 

informação sobre a localização da estante e prateleira do artigo no armazém. Desta forma, 

para dimensionamento da necessidade de estantes para paletes e para caixas ou artigos mais 

pequenos foram agrupadas, inicialmente, as localizações com 1 a 3 artigos, como sendo 

utilizadas para paletes e meias paletes, e as restantes localizações como sendo utilizadas para 

caixas e outras embalagens de fornecedores. 

No entanto, após algumas verificações, concluiu-se que seria mais preciso um levantamento 

manual do tipo de armazenamento dos produtos por localização. Desta forma, foi elaborado 
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um ficheiro Excel com este levantamento, presente no Anexo C e, a partir deste, foram 

projetadas as necessidades de estantes para os dois armazéns. Deste modo, considerando 4 

níveis nas estantes pesadas e 6 níveis nas estantes ligeiras, chegou-se aos valores apresentados 

na Tabela 5. 

Tabela 5 – Número de estantes necessárias por armazém 

 Estante ligeira Estante pesada Estante Fabory (fornecedor externo) 

Schmitt 2 11 25 7 

Schmitt 1 41 35 3 

3.2.4 Caracterização dos Movimentos 

Um dos elementos essenciais para o dimensionamento de um armazém e para categorizar 

cada artigo tendo em conta a sua rotação, é a obtenção de um ficheiro que englobe todos os 

movimentos de todos os produtos. 

Para tal, importou-se do ERP o ficheiro com todos os movimentos registados. Neste ficheiro 

existem 28 tipos de documentos diferentes, sobre 7 tipos de movimentos diferentes, estando 

incluídos transferências, vendas, envios de material para a produção, entradas em stock, 

ajustes de inventários, entre outros. Nestes movimentos, em alguns casos, um tipo de 

documento não é exclusivo para um tipo de movimento, utilizando-se, por exemplo, o mesmo 

tipo de documento para entradas e saídas de stock. Desta forma, é necessária uma análise dos 

movimentos de cada tipo de documento e dos outros campos exportados, para se conseguir 

obter uma base de dados credível para sustentar as análises posteriores.  

Com estes dados, foi efetuada uma primeira query em Microsoft Access, com algumas 

restrições, e conseguiu-se filtrar os movimentos de 6 meses de atividade, por serem mais 

exemplificativos do que, por exemplo, um ano de atividade, devido a pequenas alterações de 

produto. Foi possível eliminar movimentos repetidos do mesmo artigo, que são utilizados para 

transferências entre armazéns e transferências para delegações, e incluir apenas saídas de 

stock.  

Desta análise resultou um universo de 136 172 movimentos. De forma a caracterizar as 

atividades do armazém, foram divididos os movimentos que são para vendas a clientes 

daqueles que são para a produção, e destes foi especificada qual a sua categoria, como é 

ilustrado na Figura 17. 

 

Figura 17 – Separação dos movimentos 

Nos movimentos para a produção, não existe informação sobre o destino de cada produto, 

nomeadamente o grupo funcional e o posto de trabalho, logo, a análise destes movimentos 

será feita de forma aglomerada. 
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3.2.5 Análise da Atividade de Picking  

A atividade de picking representa a maior percentagem dos custos de um armazém, logo, a 

sua análise é fundamental para identificar possíveis melhorias. 

A atividade de picking é realizada de acordo com os seguintes passos: 

1. Parametrização do Personal Digital Assistant (PDA) para determinada obra; 

2. Alocação de um carro a uma obra; 

3. Consulta, por grupo funcional, do artigo e quantidade a recolher no PDA; 

4. Deslocação ao computador e pesquisa no ficheiro Excel da localização do artigo no 

armazém; 

5. Recolha do material e colocação no carro; 

6. Repetição dos pontos 3., 4. e 5. até que todos os artigos sejam recolhidos. 

Através da análise dos passos da atividade de picking verifica-se a existência de deslocações 

desnecessárias para a consulta da localização do artigo, uma vez que este não aparece na lista 

de peças no PDA. Dessa forma, caso o operador não saiba a localização, necessita de 

deslocar-se ao computador e consultar num ficheiro em Microsoft Excel a localização de 

determinado produto cada vez que faz um picking. Nesta análise não foi incluído um 

diagrama Spagetti uma vez que não acrescentaria valor à análise. 

Após a análise da atividade de picking verifica-se que, para as kommbox, a análise é feita por 

artigo, por obra e por secção, não existindo uma aglomeração dos vários pedidos do mesmo 

artigo num lote e a sua posterior separação. Isto deve-se à programação do ERP, no qual os 

materiais para o picker aparecem por grupo funcional em cada número de obra. 

Para a análise deste dado, como não existe sazonalidade na requisição de materiais, foram 

analisadas 3 semanas ilustrativas da atividade. Para representar o número de pickings diários e 

o número de artigos recolhidos diariamente elaborou-se um gráfico de barras, presente na 

Figura 18. 

 

Figura 18- Número de pickings versus número de artigos recolhidos por dia 

Como se pode verificar pela análise gráfica, existem, na Schmitt 1, cerca de três vezes mais 

pickings por dia do que artigos recolhidos e, na Schmitt 2, cerca de duas vezes mais, ou seja, 

existe a possibilidade de redução do tempo despendido com esta atividade nestes dois 

armazéns. 

3.2.6 Análise de Produtos Kanban 

Para se analisar os produtos que se encontram em sistema kanban entre o armazém e a linha 

de produção, começou-se por apurar a sua rotação, em função do número de movimentos, 
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independentemente da quantidade movimentada. Este dado deve fornecer a duração de 

consumo de determinada caixa kanban. Para tal, foi realizado o gráfico representado na 

Figura 19. 

 

Figura 19 – Separação do número de artigos kanban pela sua rotação 

Ao agregar as rotações dos artigos em semanal, quinzenal, mensal, trimestral e semestral 

verificou-se que dos artigos que se encontram em kanban, na Schmitt 1, apenas 23% têm 

rotação semanal e quinzenal e, na Schmitt 2, apenas 37%, como se verifica na Figura 19. 

Tendo em consideração que a filosofia kanban dita que os materiais devem ser fornecidos no 

momento em que são necessários, lotes mensais, trimestrais e semestrais irão contra esta 

filosofia, para além de gerarem um excesso de stock em bordo de linha. Assim, é possível 

concluir que os lotes em kanban se encontram desadequados às necessidades da produção. A 

este facto acresce que, com lotes mais pequenos, é possível melhorar as previsões de consumo 

e dessa forma alinhar, com maior precisão, as entregas dos fornecedores com as necessidades 

da produção. 

Após a análise das rotações a nível de movimentos de armazém é necessário examinar, em 

conjunto, o consumo em quantidades e a frequência de picking, tendo por objetivo categorizar 

os artigos em “alto consumo e alta frequência”, “alto consumo e baixa frequência” e “baixo 

consumo e baixa frequência”. Através desta categorização é possível distinguir os artigos que 

têm perfil de kanban (aqueles que têm um alto consumo) daqueles que não têm perfil kanban. 

Assim, foi realizado um gráfico de dispersão com o número de pickings por mês em função 

do consumo em unidades, conforme ilustrado na Figura 20. 

 

Figura 20 – Frequência de picking versus consumo para artigos kanban 
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Tendo por base os dados da Figura 20 conclui-se que, no armazém da Schmitt 1, 50% dos 

artigos têm um consumo alto e, no armazém da Schmitt 2, o valor sobe para cerca de 70%. 

Desta forma, verifica-se que existe uma quantidade significativa de artigos com baixo 

consumo e frequência nas duas unidades fabris. 

Com base no resultado destas observações é necessário analisar a média de custo dos artigos. 

Com este dado pode-se verificar se, embora contra uma filosofia lean, estes artigos têm 

permanecido em kanban devido ao seu custo ser reduzido. Para tal, foi realizado um gráfico 

de dispersão com o custo unitário em função do seu consumo, ilustrado na Figura 21. 

 

Figura 21 – Custo unitário versus consumo para artigos kanban 

Relativamente ao custo unitário de cada unidade verifica-se, pela Figura 21, que a média de 

custo de artigos com mais baixo consumo é cerca de 5 vezes maior do que o custo dos artigos 

com mais alto consumo, o que potencia os ganhos de redução de stock em caso de retirada 

destes artigos de kanban. 

Através deste método de análise do problema é possível identificar, de forma imediata, se 

existe espaço para melhorias e se o seu peso será relevante na organização. Esta análise foi 

efetuada recorrendo à ferramenta Microsoft Power BI, que se encontra ilustrada no Anexo D. 

3.2.7 Análise de Produtos Kommbox 

Para a análise dos artigos que se encontram em kommbox, responsáveis por cerca de 80% da 

atividade de picking para a produção, o método seguido foi similar ao da análise anterior. 

Para iniciar esse estudo foi realizado um gráfico de barras agrupando os artigos consoante a 

sua frequência de picking, nomeadamente em frequência diária, semanal, quinzenal, mensal, 

bimestral e inferior, como ilustrado na Figura 22, de forma a identificar a existência de artigos 

com alta rotação. 

 

Figura 22 – Separação do número de artigos kommbox pela sua rotação 
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Como se pode verificar pela Figura 22 existem 166 artigos com frequência diária, os quais, de 

forma a verificar se reúnem as condições para kanban, devem ser discriminados pelo seu 

custo e pelas quantidades envolvidas em cada movimento. 

Da aplicação do mesmo método de análise dos artigos kanban, foi elaborado um gráfico de 

dispersão com o número de pickings por mês em função do consumo em unidades por mês, 

conforme ilustrado na Figura 23.  

 

Figura 23 – Frequência de picking versus consumo para artigos kommbox 

Através deste gráfico é possível concluir que, tendo em consideração a reta de tendência, na 

Schmitt 1 grande parte dos pickings corresponde a uma unidade e na Schmitt 2 em média um 

picking corresponde a 2 unidades recolhidas. Conclui-se também que existem artigos com alto 

consumo e alta frequência, pelo que, em função do seu custo e volumetria deve ser 

considerada a sua passagem para kanban. 

De seguida torna-se necessário averiguar se os produtos com mais alta rotação têm, de facto, 

um custo elevado. Para tal, foi elaborado um gráfico com o custo unitário em função do 

número de pickings por dia, como ilustrado na Figura 24. 

 

Figura 24 - Custo unitário versus consumo para artigos kommbox 

Analisando os dados da Figura 24 conclui-se que os artigos que têm rotação diária têm uma 

média de custos consideravelmente inferior, quando comparados ao custo dos artigos com 

menos de um picking por dia. Nestes casos, de forma a construir uma solução sobre que 

artigos deverão passar para kanban, deve ser atribuída uma restrição de um custo máximo 

para artigos kanban. 

Uma outra análise que seria necessária para os artigos kommbox seria a observação da sua 

volumetria, sobre a qual se pode estipular também um máximo para artigos kanban. No 

entanto, este dado não existe no ERP nem em qualquer outro meio de informação. Assim 

sendo, esta verificação deverá ser feita manualmente em caso de proposta de passagem de 

artigos de kommbox para kanban. 
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4 Apresentação da Solução Proposta 

Neste capítulo são apresentadas propostas de solução para os problemas identificados no 

capítulo anterior, tendo em conta os objetivos do projeto. 

A solução proposta tem por base a continuidade e intensificação de boas práticas já 

implementadas, tais como: 

 A prática da metodologia 5S; 

 A utilização de etiquetas de identificação com código de barras em todas as 

localizações de armazém; 

 A identificação de todas as localizações de caixas kanban em bordo de linha; 

 A utilização de zonas demarcadas no chão de fábrica para todos os objetos como 

kommbox, estantes, entre outros; 

 A utilização de janelas horárias para cada atividade de armazém; 

 Sistema de duas caixas (two-bin system) nas prateleiras de artigos kanban em bordo de 

linha; 

 Utilização de equipamento PDA com leitura de código de barras; 

 Lista de picking eletrónica na atividade de picking. 

4.1 Atividade de Picking 

Como foi salientado no capítulo anterior, o número de pickings é muito superior ao número de 

produtos recolhidos. Para solucionar esta ineficiência propõe-se a reformulação do processo 

de picking, isto é, a execução de picking-by-line ao invés de picking-by-order, que se traduz 

na aglomeração das ordens de picking de cada produto e a sua posterior separação para cada 

kommbox, como ilustrado na Figura 25. 

 

Figura 25 – Picking-by-order versus Picking-by-line 

Esta alteração do processo deverá ser implementada no ERP de forma a permitir ao order 

picker receber a informação no PDA com o código do produto, a quantidade aglomerada por 
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produto e as quantidades correspondentes a cada ordem para separação nas kommbox, como 

ilustrado na Tabela 6. 

Tabela 6 – Lista de picking 

Localização Código Nº obra Grupo funcional Quantidade 

ABC1 123456 E111111 P04.1.01 2 

 123456 E122222 P04.1.06 3 

Com esta implementação, caso a atividade se mantenha constante, será possível reduzir para 

cerca de um terço os pickings atuais da Schmitt 1 e para metade os pickings atuais da Schmitt 

2. 

Para além desta medida, tendo como objetivo a redução das distâncias percorridas, propõe-se 

a utilização de uma rota de picking para os produtos de menor dimensão, separados nos 

layouts propostos dos armazéns como zona de picking em estante ligeira, como ilustrado na 

Figura 26. 

 

Figura 26 – Ilustração de uma rota de picking 

A rota de picking pode ser feita com um carro, como o ilustrado na Figura 27, em que cada 

caixa deve incorporar os produtos de uma obra para um posto de trabalho. 

 

Figura 27 – Carro de armazém comercializado por Disset Odisseo, S.L. (Fonte: Mecalux, 2016) 

Desta forma, o order picker fará o picking aglomerado das várias ordens e fará a sua 

distribuição de forma imediata pelas várias caixas, partindo para a localização seguinte, o que 

se traduz numa redução das distâncias percorridas dentro do armazém. A título de exemplo, 

na Figura 27, a redução da distância percorrida é de cerca de 30%. 

Com estes dois métodos é possível a redução de desperdício (Muda) no armazém, pois as 

distâncias percorridas entre localizações não acrescentam qualquer valor ao processo. 

A rota de picking terá de ser incorporada no ERP para ser comunicada para os PDA, embora 

para que a implementação seja mais fácil, e dado que os armazéns serão reorganizados, 

propõe-se uma alteração à codificação das localizações. Na codificação atual, tratada num 

ficheiro Excel, existem dois locais com a mesma codificação separados por uma segunda 

coluna que indica se se trata da face da estante “Atrás”. Para além disto, não existe separação 

dentro da mesma prateleira, podendo levar em alguns casos a tempo em excesso gasto na 

procura de materiais. Um exemplo de uma localização atual é “01/A1”, que representa a 

estante 01 e a posição A1.  
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Do ponto de vista do algoritmo para a rota de picking e de uma melhor gestão das 

localizações, embora seja possível com as localizações existentes, será mais vantajosa uma 

codificação como a ilustrada na Figura 28, aproveitando o facto de o layout dos armazéns ter 

de ser reformulado. 

 

Figura 28 – Codificação das localizações nas estantes 

Esta codificação pode ser aplicada como ilustrado na Figura 29. 

 

Figura 29 – Ilustração da codificação das estantes 

No Anexo E é apresentada uma proposta para a identificação das filas, com base nesta 

codificação, nos layouts propostos na secção 4.3 do presente documento. 

4.2 Método de Movimentação dos Artigos  

Conforme foi analisado no capítulo anterior, alguns artigos kommbox representam muitos 

pickings no armazém e alguns artigos kanban representam uma grande quantidade de stock 

em produção pela sua baixa rotação, como tal a adaptação da sua tipologia de movimentação 

e da quantidade dos lotes torna-se necessária.  

4.2.1 Redefinição do Método de Movimentação dos Artigos 

De forma a solucionar o problema identificado propõe-se a redefinição dos artigos kommbox 

com uma rotação elevada em kanban e dos artigos kanban com baixa rotação em artigos 

kommbox. 

Para tal, inicialmente definiu-se que o custo unitário máximo de um artigo movimentado em 

kanban tem de ser inferior a 15€. Posteriormente estudou-se, através de várias iterações, qual 

seria a quantidade mínima movimentada por dia para que um artigo fosse movimentado como 

kanban, tendo em consideração o número de pickings e o stock em bordo de linha resultante. 

Deste estudo conclui-se que seria mais vantajoso que todos os artigos consumidos diariamente 

deveriam ser movimentados em kanban. Desta forma, no caso da Schmitt 1 definiu-se como 

kanban todos os artigos movimentados diariamente. No entanto, no caso da Schmitt 2, como 

não irá existir espaço suficiente em bordo de linha, definiu-se que a quantidade mínima 

consumida por dia para um artigo ser movimentado em kanban seria de 10 unidades.  
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Da aplicação destes critérios, resulta a diminuição de artigos E03 e E04 e o aumento de 

artigos E01, como se pode verificar pela Figura 30. 

 

Figura 30 – Reclassificação de artigos 

Dos artigos F02 presentes em supermercados, aplicando este critério na Schmitt 2, 31 artigos 

mantêm-se em kanban e 73 artigos passam a ser abastecidos em kommbox. Na Schmitt 1, 28 

artigos mantêm-se em kanban e 30 artigos passam a ser movimentados em kommbox. 

Da aplicação deste critério advém uma alteração do número de pickings para a produção, 

nomeadamente uma diminuição no armazém da Schmitt 1 de 673 para 292 pickings por dia e 

um aumento de 204 para 414 pickings por dia no armazém da Schmitt 2. Este aumento era já 

esperado devido à diminuição de número de artigos em kanban e em supermercado. Nestes 

dados está incluída a alteração de picking-by-order para picking-by-line. 

Da aplicação deste conjunto de soluções resulta, no conjunto dos dois armazéns, uma redução 

de 47 670€ no valor do stock em bordo de linha, conforme ilustrado na Figura 31. 

 

Figura 31 – Evolução do valor de stock em produção 

Para elaborar esta reclassificação foi feita uma macro em Microsoft Excel, apresentada no 

Anexo F, de forma a poder existir uma análise periódica dos artigos kanban e, sempre que for 

necessário, a sua reformulação. Nesta macro é possível fazer a análise com o consumo 

aglomerado ou por posto de trabalho, tendo em vista as alterações ao ERP que serão propostas 

em 4.5, sendo o output desta análise ilustrado na Tabela 7. Com este procedimento periódico 
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é possível evitar acumulação de stock em bordo de linha no caso de artigos kanban com pouca 

rotação, ou evitar handling excessivo em armazém no caso de artigos kommbox com alta 

rotação. 

Tabela 7 – Excerto do output da macro em Microsoft Excel 

Lista de artigos kanban Classificação Lote caixa kanban Grupo Funcional 

100510 E03 240 P04.1 

108862 E03 114 P04.1 

108863 E03 360 P04.1 

109605 E03 120 P04.1 

4.2.2 Redefinição dos Lotes Kanban 

O lote kanban refere-se à quantidade de material que se encontra em cada caixa kanban e, 

consequentemente, ao tempo em que permanece em bordo de linha. Através da redefinição 

dos lotes kanban é possível reduzir o stock em bordo de linha, como ilustrado na Figura 32, e, 

ao mesmo tempo, 

 Sincronizar os fluxos entre o armazém e a produção, minimizando o efeito de 

Bullwhip e aproximando-se mais da filosofia Just-in-time; 

 Libertar espaço na produção, possibilitando a sua expansão; 

 Libertar espaço em armazém através de um planeamento do consumo de cada produto 

mais fácil. 

 

Figura 32 – Quantidade média de stock em função do tempo do lote kanban 

Ou seja, é possível um balanceamento da cadeia de abastecimento, com um alinhamento entre 

os fornecedores e os clientes. 

Desta forma propõe-se, para os artigos kanban, uma redefinição da dimensão do lote para as 

duas caixas kanban de cada artigo presente em cada posto de trabalho. Idealizando um 

comboio logístico que percorre todas as localizações em bordo de linha uma vez por dia, ou 

seja, com um lead time de reaprovisionamento de 1 dia, semelhante ao que acontece 

atualmente, para existir, no limite, cerca de um dia de stock de segurança em bordo de linha, 

propõe-se que as duas caixas kanban tenham uma rotação de seis dias. Com a implementação 

desta proposta a quantidade de material presente em cada caixa deixaria de ser o material 

necessário para a encher, mas sim a quantidade equivalente a três dias de consumo. 

Neste estudo não foi tido em consideração o lote da embalagem do fornecedor porque, na 

maioria das situações, tratam-se de lotes com uma grande quantidade de material. Idealmente, 

no futuro, e pelo menos no caso de artigos exclusivos de um posto de trabalho, deverá existir 

uma aproximação entre o lote kanban e o lote de embalagem do fornecedor para que ao ser 

efetuado o picking, por exemplo, no caso de parafusos, não seja necessário pesar a caixa com 
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a quantidade certa, mas apenas transferir de uma embalagem já com a quantidade correta da 

prateleira para a caixa kanban, reduzindo o handling nas atividades de picking. 

De forma a definir a quantidade por lote em kanban, uma vez que não existe um consumo por 

posto de trabalho, torna-se necessário verificar se um dado artigo é consumido em 

exclusividade num posto de trabalho ou se é consumido em vários postos de trabalho. 

Schmitt 1 

No caso da Schmitt 1 existem cerca de 60% de artigos exclusivos de um posto de trabalho. 

Nestes artigos atribuiu-se como quantidade de lote kanban para as duas caixas o consumo de 

6 dias. Para os restantes artigos, uma vez que não existem dados sobre o consumo por posto 

de trabalho, atribuiu-se o lote aglomerado, no caso de este ser inferior à quantidade suficiente 

para encher a caixa. Nos restantes artigos atribuiu-se a quantidade suficiente para encher a 

caixa kanban.  

Para os casos em que se optou por a quantidade por lote ser a suficiente para encher a caixa ou 

a quantidade aglomerada, após a introdução em ERP dos dados descritos em 4.5, será possível 

um ajuste destas quantidades. 

Schmitt 2 

No caso da Schmitt 2, aplicando os critérios acima descritos para artigos kanban, pode-se 

concluir que existem cerca de 62% de artigos utilizados em exclusividade por um único grupo 

funcional, como ilustrado na Figura 33. Nestes casos, o lote a colocar em duas caixas kanban 

é o consumo de 6 dias de produção. 

 

Figura 33 – Número de artigos por número de grupos funcionais em que são utilizados 

Para os artigos presentes em mais do que uma localização em bordo de linha, uma vez que 

não existem dados nos movimentos sobre o destino dos materiais, é necessário definir um 

critério sobre a quantidade a colocar na caixa kanban, pois não é possível determinar o 

consumo de cada posto de trabalho, apenas o seu consumo aglomerado.  

Dado que vai ser introduzido um novo modelo para a produção das portas, existe uma 

previsão de consumo destes materiais por grupo funcional. Assim, no caso dos artigos 

exclusivos da secção de portas, definiu-se como lote o consumo de 6 dias por posto de 

trabalho. 

Para os artigos que não se encaixam em nenhum dos critérios descritos acima, que 

representam cerca de 26% dos artigos kanban na Schmitt 2, definiu-se como lote kanban a 

quantidade suficiente para encher a caixa. 

Para estes casos, após a introdução em ERP dos dados descritos em 4.5, será possível um 

ajuste destes lotes. 
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4.3 Proposta do Layout para os Armazéns 

Conforme foi analisado no capítulo anterior existem, atualmente, constrangimentos e práticas 

desajustadas nos dois armazéns. Daqui surge a necessidade de reformulação do layout da 

Schmitt 1 e uma reflexão na definição do novo layout da Schmitt 2. 

Atualmente em ambos os armazéns os produtos são, na sua maioria, armazenados por grupos 

de trabalho. Porém, como já foi referenciado, os produtos têm volumes muito diferentes, o 

que faz com que esta estratégia de arrumação origine uma baixa taxa de utilização do volume 

de armazenagem. Desta forma, a estratégia de arrumação apresentada para a reformulação do 

layout da Schmitt 1 e para a elaboração do layout da Schmitt 2 foi uma armazenagem por 

SKU e uma armazenagem por classe, onde produtos do mesmo tipo são armazenados em 

conjunto e são dispostos nos armazéns em função da sua rotatividade. 

Relativamente ao tipo de armazenagem, um armazenamento aleatório ou um armazenamento 

por “localização mais perto livre” não se aplica a estes armazéns, visto que embora exista 

modificação do produto no processo produtivo e, consequentemente, mudança dos artigos em 

armazém, estas mudanças não são frequentes. Como tal, e dado que os armazéns têm um 

número de artigos constante, a solução apresentada teve em vista a existência de uma 

localização fixa no armazém para cada artigo, estando estes arrumados pela sua dimensão e 

em função da sua rotatividade. O objetivo desta solução é fazer com que os artigos com maior 

rotação estejam mais acessíveis e mais perto da zona central de operações (representada na 

Figura 34 e na Figura 37 com um círculo dourado) do que os artigos com menor rotação, de 

modo a que o movimento dos pickers seja o mínimo possível. Além da localização fixa de 

armazenagem, poderá existir, em casos excecionais, uma localização com stock de reserva, 

sendo que, neste caso, serão localizações que estejam livres e não endereçadas e, nestas, o seu 

tipo de armazenagem será aleatório. 

Em ambos os armazéns, os sistemas de fluxo em U e de fluxo contínuo não se aplicam, por 

condicionalismos de ordem física. No entanto os layouts deverão ser definidos de forma a 

maximizar o espaço de armazenagem, a minimizar a operação de handling e a obter um 

movimento contínuo. Como não existe um modelo de disposição, foram estudadas várias 

opções para encontrar a solução que melhor possa cumprir os objetivos. 

Neste estudo foi tido em consideração que a distância mínima nos corredores para a operação 

de stackers é de 2,2 m (Mecalux, 2015) e foi assumida uma distância para corredores sem 

operação de qualquer máquina de elevação, transporte e armazenagem (META) de 1,3 m, ou 

seja, uma distância superior em cerca de 37% face à existente, possibilitando uma rota de 

picking com um carrinho. 

4.3.1 Schmitt 1 

Na reformulação do layout da Schmitt 1, ilustrado na Figura 34 e em detalhe no Anexo G, 

teve-se em consideração o número de localizações necessárias e as especificidades dos 

produtos armazenados.  

Separação dos Artigos 

Na proposta de reformulação foi inicialmente efetuada uma divisão das estantes do armazém 

por tipo de armazenagem, nomeadamente caixas pequenas, grandes e paletes. Posteriormente, 

dentro dos artigos armazenados em paletes, dividiu-se as bobines de fios e os artigos de 

grande dimensão dos restantes artigos. Por fim, procedeu-se à distribuição dos artigos tendo 

em conta a sua rotatividade. 
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Desenho do Layout 

O desenho do layout teve em consideração, em primeiro lugar, a diminuição do número de 

buffers de kommbox e das distâncias percorridas, concentrando ao máximo a atividade de 

picking numa zona. 

Desta forma, foram transferidas as estantes ligeiras para a zona onde anteriormente estava 

localizado o economato e os produtos de limpeza, e foi colocada a zona de buffer de kommbox 

perto desta zona. 

De acordo com o tipo de armazenagem foi criada uma divisão de artigos pela sua dimensão, 

nomeadamente: 

 Artigos embalados em caixas de pequena dimensão serão armazenados em estantes 

ligeiras, localizadas numa única zona; 

 Artigos embalados em caixas grandes, numa zona central, serão arrumados em 

estantes pesadas, ocupando as duas faces da estante. Embora estes artigos não ocupem 

a totalidade das estantes centrais, pretende-se que se localizem o mais perto possível 

da zona central de operações; 

 Artigos armazenados em europalete estarão em estantes pesadas; 

 Artigos de grande dimensão, que ocupam 2, 3 ou mais lugares de paletes, passarão a 

estar numa única zona em estante pesada; 

 Bobines de cabos localizar-se-ão numa zona em linha reta com a porta que dá acesso à 

zona de supermercado de cabos da produção. 

Marcou-se também uma zona para cross dock de paletes, dimensionada de acordo com a zona 

existente, necessárias na fase de embalagem na produção, e uma zona de outbound para saída 

de materiais. 

 

Figura 34 - Redefinição do layout da Schmitt 1 
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Como se pode observar pela Figura 34, e tendo em consideração a Tabela 5, estão em falta 3 

estantes pesadas que devem ser colocadas na zona onde anteriormente estava localizada a 

zona de picking com estantes ligeiras, sendo a sua disposição variável, dado que, por existir 

libertação de espaço, depende da finalidade dada a esse espaço. Nesta zona, podem ser 

colocados os artigos classificados com muito pouca rotação. 

Através deste layout, será possível concentrar mais a atividade de picking numa zona e 

libertar cerca de 113m² de área de armazém. 

Separação por Rotatividade 

De forma a armazenar os artigos de acordo com a sua rotação, foi efetuada uma análise ABC, 

tendo os artigos sido classificados em A, B e C e os artigos que não foram movimentados nos 

seis meses de análise foram classificados como D. Nesta análise foram separados os 

elementos armazenados em estante pesada dos elementos armazenados em estante ligeira, 

como se pode verificar pelo Anexo H. Os artigos de forma aglomerada estão representados na 

Figura 35, de onde se conclui que 20% dos artigos representam cerca de 90% dos 

movimentos. 

 

Figura 35 – Análise ABCD dos artigos armazenados na Schmitt 1 

Como resultado desta análise, a arrumação do armazém deve ter em consideração se um 

artigo tem uma rotação alta ou uma rotação baixa. Os artigos com rotação mais alta devem 

estar mais próximos da zona de expedição/zona de picking (representada na Figura 34 com o 

círculo dourado) de forma a minimizar os movimentos. 

Embora os artigos de mais alta rotação necessitem de estar mais próximos da zona de 

expedição, se forem colocados nas estantes em zonas de difícil acesso, apesar da distância 

percorrida ser menor, isso fará com que o tempo de execução do picking seja maior do que no 

caso de se percorrer, por exemplo, mais dois metros mas sem necessidade de subir uma 

escada. Desta forma, a separação dos artigos na estante deve estar de acordo com o esquema 

apresentado na Figura 36. No entanto existe flexibilidade para rentabilizar o espaço de 

armazenagem. 
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Figura 36 – Divisão das estantes 

4.3.2 Schmitt 2 

Na Schmitt 2, pelas razões expostas, não se trata de uma redefinição de layout mas da 

elaboração de um novo layout numa área diferente. 

Separação dos Artigos 

Relativamente ao layout da Schmitt 2, dividiu-se a área de armazenagem em duas zonas, uma 

de estantes pesadas e outra de estantes ligeiras, de acordo com as necessidades da Tabela 5. 

Para as estantes pesadas separou-se uma zona de bobines, motores e cartão, que atualmente 

estão localizadas no armazém representado no lado direito da Figura 11. 

Desenho do Layout 

Neste layout incorporaram-se todos os elementos referenciados em 3.1.2, como ilustrado na 

Figura 37 e em detalhe no Anexo I. Na elaboração deste layout, pelo facto de as estantes 

utilizadas no armazém atual (representado do lado esquerdo da Figura 11) só permitirem a 

arrumação de duas paletes por prateleira, para armazenar todos os produtos, as estantes têm de 

ser substituídas por estantes que permitam o armazenamento de 3 paletes por prateleira, com 

menos desaproveitamento de espaço, como utilizado atualmente na Schmitt 1 (investimento 

este já previsto aquando a decisão de reestruturação do armazém). As estantes utilizadas no 

armazém de bobines e motores (representado na Figura 11 do lado direito) podem continuar a 

ser utilizadas. No entanto, em alguns casos, será necessário acrescentar mais uma prateleira, 

de forma a existirem quatro níveis por estante. 

Inicialmente, na elaboração do layout, foi estudado o posicionamento das estantes tendo em 

vista determinados objetivos, nomeadamente a necessidade de existirem espaços de 

movimentação, de serem incluídas todas as estantes necessárias e de reservar um espaço para 

o inbound e outbound de materiais. A zona de inbound de materiais é a área onde se realiza a 

receção dos materiais, sendo a zona de outbound aquela onde é feita a preparação e expedição 

dos artigos para clientes ou para a produção. 

Na conceção do layout, fruto da necessidade de materiais em diferentes locais da produção, 

incorporaram-se duas saídas para a produção, uma para kommbox e paletes e outra para 

motores, cabos e pavimentos. 

Como é possível observar na Figura 37, neste layout existe uma zona de inbound 

consideravelmente superior à anterior, dado que existia um grande congestionamento e falta 

de espaço na receção de materiais. Nesta zona de inbound colocou-se também uma estante 

para armazenar produtos que fiquem retidos por algum motivo, por exemplo não qualidade. A 

zona de outbound também aumenta devido à requalificação de artigos kanban para kommbox 
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para a secção das portas, que anteriormente, praticamente não existia, e pelo facto de o buffer 

de artigos kommbox ser incluído no interior do armazém e não no exterior, como atualmente. 

Houve também necessidade de delimitar uma zona de cross dock de paletes, pois estas irão 

ser necessárias no início do processo de montagem e não apenas na expedição, como 

atualmente. 

Atribuiu-se um espaço para o supermercado de bobines e de pavimentos perto do fim da linha 

do processo produtivo, de forma a ficarem perto da zona onde estes materiais são necessários. 

Através do aproveitamento das estantes dinâmicas utilizadas como supermercado foi criada 

uma linha de estantes em contacto com a produção para os artigos kanban, cujo conceito será 

explicado em detalhe no subcapítulo 4.4. 

 

Figura 37 – Proposta de layout para a Schmitt 2 

Separação por Rotatividade 

À semelhança do que foi descrito para o layout da Schmitt 1, a arrumação dos materiais no 

layout da Schmitt 2 deverá seguir as mesmas regras, para que os artigos com mais alta rotação 

estejam numa zona de mais fácil acesso, com o objetivo de minimizar as distâncias 

percorridas e o tempo de picking. A separação dos materiais segundo a análise ABC, distinta 

por estante de armazenagem, está presente no Anexo J. A análise global de todos os materiais, 

está representada na Figura 38, onde 20% dos artigos representam 85% dos movimentos. 
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Figura 38 - Análise ABCD dos artigos armazenados na Schmitt 2 

4.3.3 Reformulação das Caixas de Armazenagem  

Relativamente às caixas de armazenagem, como se pôde observar na Tabela 3, existem onze 

tipos de caixas diferentes, o que resulta em dificuldade de empilhamento. Assim, de forma a 

existir mais modularidade e maximizar a capacidade de armazenagem dadas as semelhanças 

dimensionais entre várias caixas, propõe-se a simplificar, eliminando algumas delas, 

resultando num total de seis caixas. Este número poderá ainda ser reduzido, como se verifica 

pela Tabela 8. Na escolha destas caixas optou-se pelas que mais se adequam ao sistema de 

armazenagem. 

Tabela 8 – Tipo de Caixas 

Tipo de caixas Inclui caixas 

1 1.1   

2 1.3 2.4  

3 1.4 2.3 2.5 

4 1.5 2.2 2.6 

5 2.1   

6 1.2   

A modificação preconizada tem por objetivo uma maior utilização do espaço das prateleiras. 

4.4 Abastecimento dos Artigos à Produção na Schmitt 2 

No caso da Schmitt 2, como mencionado anteriormente, propõe-se um aproveitamento das 

estantes dinâmicas utilizadas no supermercado da secção de assemblagem para colocar os 

artigos kanban, já divididos pelas suas caixas kanban e quantidades, de forma a minimizar o 

trabalho efetuado pelo armazém. 

O primeiro aspeto tido em conta no desenvolvimento desta solução foi a capacidade de 

aproveitamento das estantes, dado que era notória a existência de muitos espaços vazios. 

Consequentemente, estudou-se a possibilidade de colocar um maior número de caixas no 

mesmo espaço de estante, aumentando o número de facings substancialmente. Este estudo 

está presente no Anexo K. 

Após o dimensionamento da capacidade máxima das estantes, tendo em consideração que 

62% dos artigos são utilizados apenas num posto de trabalho, dividiram-se as estantes em 

artigos exclusivos de um posto de trabalho e artigos não exclusivos, conforme ilustrado na 

Figura 39. 
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Figura 39 – Estantes dinâmicas para artigos kanban 

Nos artigos exclusivos de um posto de trabalho, os colaboradores do armazém prepararão as 

caixas kanban com a quantidade certa e colocarão estas mesmas caixas diretamente na 

prateleira no espaço reservado para o artigo, atingindo um stock de quatro caixas, equivalente 

a doze dias de consumo. 

Para os artigos não exclusivos, as caixas vazias serão colocadas numa estante e, durante uma 

janela horária reservada para este processo durante o dia, os colaboradores do armazém 

reaprovisionarão estas caixas e colocá-las-ão numa outra prateleira.  

As prateleiras para artigos exclusivos e não exclusivos, e para caixas vazias e cheias, 

encontrar-se-ão divididas por secção de portas e montagem e por grupos funcionais, sendo 

atribuída uma cor a cada grupo funcional, de forma a facilitar o trabalho quer do armazém 

quer do colaborador responsável pelo comboio, como representado no Anexo L. 

O colaborador responsável pelo comboio, utilizando o conceito de comboio logístico em dois 

ciclos fixos a começar numa hora estabelecida (por exemplo, às 13h:30min, como atualmente) 

fará a recolha das caixas vazias junto dos postos de trabalho e colocará as caixas cheias em 

cada rota. Desta forma na paragem junto à estante dinâmica, no caso dos artigos exclusivos, 

recolherá as caixas cheias dos artigos correspondentes com as caixas vazias recolhidas nos 

postos de trabalho e colocará as caixas vazias na estante correspondente, na mesma posição de 

estante de que retirou a caixa cheia, em que o desnível é no sentido do armazém. No caso dos 

artigos não exclusivos recolherá as caixas cheias e colocará as caixas vazias, de forma 

aleatória, no seu local para posterior enchimento por parte do armazém. Esta movimentação 

está ilustrada na Figura 40.  

 

Figura 40 – Comboio logístico e trator a utilizar (Fonte: TP-Technical Publications, 2016)  

Devido ao peso dos produtos e tratando-se de 363 produtos, que se traduzem em 1010 caixas 

de artigos kanban movimentadas por semana aos quais são somados os artigos kommbox que 

irão ser colocados num atrelado e juntos ao comboio, propõe-se que o comboio seja efetuado 

com a ajuda de um “tow tractor”, representado na Figura 40, com um atrelado, tornando a 

atividade mais ergonómica e mais produtiva. Desta forma torna-se possível fazer múltiplas 

entregas numa única rota e reduzir o tempo/esforço no handling dos materiais.  
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Daqui resulta que por dia, com o balanceamento das entregas ilustrado no Anexo M, seriam 

movimentadas cerca de 202 caixas kanban, efetuando duas rotas, uma para a secção de 

montagem e outra para a secção das portas, como é ilustrado na Figura 40. No entanto, a 

definição exata dos pontos a passar e do tempo que o circuito irá demorar não é possível, dado 

que o layout da secção de produção ainda não está totalmente definido. De forma estimada, no 

caso da secção das portas (ciclo desenhado a cinza) a distância percorrida será de cerca de 

120m e no caso da secção de montagem (ciclo desenhado a azul) a distância percorrida será 

de cerca de 90m. 

Relativamente ao trabalho de reaprovisionamento da estante dinâmica pelos colaboradores do 

armazém, dando continuação ao método atual, os colaboradores inicialmente recolheriam as 

caixas para uma zona de trabalho. Posteriormente, no caso das caixas de artigos não 

exclusivos, ou aglomerariam as caixas pelo número de artigo, tarefa que consumiria muito 

tempo, e fariam o picking após esta, ou não existiria a aglomeração, podendo existir repetição 

de movimentos.  

Para além disto, nos artigos exclusivos, de forma a aglomerar o picking das quatro caixas, 

seria necessária uma verificação constante de quais os artigos que já atingiram as quatro 

caixas vazias, o que seria uma tarefa que consumiria tempo e que não acrescentaria valor ao 

processo. Neste caso, também não seria possível efetuar uma rota de picking, dado que não 

existe requisição informática de materiais, sendo feita através de caixas vazias.  

Caso o consumo fosse sempre exatamente o mesmo num determinado período de tempo, seria 

possível fazer uma programação exata do reaprovisionamento das caixas. No entanto, o 

consumo pode não ser totalmente regular devido a encomendas de elevadores que exigem 

maior ou menor número de peças ou a paragens na linha, entre outros fatores. Com este 

método a atividade de picking de caixas kanban iria traduzir-se numa tarefa consumidora de 

muito tempo nas tarefas diárias do armazém. 

De forma a reduzir o handling necessário e as distâncias percorridas, a solução proposta 

consiste na utilização de etiquetas RFID em todas as caixas kanban, como as representadas na 

Figura 41, e a colocação de recetores nas estantes dinâmicas destinadas às caixas vazias, quer 

com artigos exclusivos quer com artigos não exclusivos.  

 

Figura 41 – Etiqueta RFID (Fonte: ICE Consultants, 2016) 

No processo ilustrado na Figura 42, através da utilização de etiquetas RFID, será possível 

controlar informaticamente os artigos que necessitam de ser reaprovisionados, nomeadamente 

os artigos exclusivos com 4 caixas vazias e todos os artigos não exclusivos com caixas vazias. 

Será possível também realizar uma rota de picking, como a ilustrada na Figura 43.  

 

Figura 42 – Funcionamento das etiquetas RFID (Adaptado: IMPINJ, 2016) 
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Figura 43 – Comboio de reaprovisionamento da estante dinâmica 

Através de uma aplicação informática simples, fazendo o match entre os artigos requeridos e a 

localização no armazém, é pretendido que seja gerado um output como o ilustrado na Tabela 

9, com as caixas kanban que necessitam de ser reaprovisionadas, sendo este output 

comunicado aos PDA atualmente utilizados. 

Tabela 9 – Output da aplicação de picking 

Posição 

armazém 

Posição estante 

dinâmica 

Código artigo Quantidade Grupo funcional 

ABC1 01.C2 100000 20 Patim de patamar 

ABC1 01.C2 100000 50 Patim de Cabina 

ABC2 02.D1 111111 100 Patim de patamar 

ABC3 - 123456 90 Arcadas 

Utilizando este output em conjunto com um carro, como o ilustrado na Figura 44, é possível 

fazer a rota de picking para os artigos kanban. Com esta aplicação é possível reduzir cerca de 

150 deslocações de ida e volta entre a prateleira onde os artigos estão armazenados e a zona 

de output numa única rota de picking. 

 

Figura 44 – Carro utilizado para picking das caixas kanban (Fonte: Mecalux, 2016) 

No caso de artigos exclusivos, se o armazém apenas fornecesse artigos à produção, a estante 

dinâmica, idealmente serviria como única zona de stock, não existindo nenhuma quantidade 

em armazém e o seu reaprovisionamento seria feito na chegada de material ao armazém. No 

entanto existem transferências para delegações, de vendas de produtos e, em alguns casos, 

lotes de encomenda elevados para os fornecedores, que obrigam à existência de uma 

localização de stock em armazém. No entanto propõe-se que, sempre que possível, as entregas 

dos fornecedores sejam quinzenais com a quantidade a consumir acrescida de um stock de 

segurança. 

Relativamente ao rótulo das caixas kanban, apesar da implementação de etiquetas RFID, 

propõe-se a continuidade da etiqueta existente com uma pequena alteração, como o exemplo 

ilustrado na Figura 45. 
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Figura 45 – Rótulo das caixas kanban 

Neste rótulo, face ao existente, divide-se o campo do fornecedor em dois campos, um com a 

posição na estante dinâmica e outro com a posição no armazém. No caso da localização na 

estante dinâmica, os primeiros dois dígitos, neste caso “01”, representam a estante e os dígitos 

“C2” representam a posição na estante, sendo “C” a prateleira e “2” a posição na prateleira. 

A necessidade de manter estas informações na etiqueta deve-se ao facto de ser preciso indicar 

o local de armazenagem no bordo de linha e na estante dinâmica, a cor identificativa do grupo 

funcional e o código de artigo, sendo que as restantes informações não são imprescindíveis 

mas complementares, e poderão ser úteis em caso de falha do sistema. 

Neste processo, a retirada de stock será efetuada no momento de enchimento da caixa vazia. 

Relativamente ao reaprovisionamento das caixas kanban na Schmitt 1, também deverão ser 

utilizadas etiquetas RFID, de forma a ser possível, tal como na Schmitt 2, a realização de uma 

rota de picking para as caixas kanban, embora não exista uma acumulação das caixas para a 

realização do picking. Neste caso será apenas necessário um leitor de etiquetas RFID que 

comunicará as etiquetas lidas para o ERP. Com esta informação, será gerada uma lista de 

picking igual à ilustrada na Tabela 9, que será comunicada para um PDA de forma a ser 

possível a execução de uma rota de picking. 

4.5 Propostas de Melhoria – Alterações no ERP 

No presente projeto foram identificadas algumas oportunidades de melhoria, nomeadamente 

no que respeita ao sistema de informação. Do acesso ao sistema informático e da necessidade 

de obtenção de informação, resultou a identificação de alguns constrangimentos, 

nomeadamente: a falta de rastreabilidade dos produtos; a inabilidade de gestão de stock em 

mais do que um armazém; a dificuldade de localização dos artigos nas suas posições em 

armazém; a existência de muitos erros nos movimentos e a posterior necessidade de correção 

de stocks. É ainda de realçar a falta de funcionalidades neste sistema de informação como a 

possibilidade de suportar processos como picking-by-line ou zone picking. 

Assim, a par das alterações já propostas, sugere-se que sejam incluídos alguns dados no ERP 

para que futuras análises sejam efetuadas com maior precisão e maior rapidez.  

Dados Necessários para Cada Artigo 

Relativamente aos dados de cada artigo, faltam no sistema as seguintes informações: 

 Dimensões do artigo (altura, largura e comprimento, embora já existam em alguns 

casos, mas apenas num campo genérico designado “Descrição 3”) e peso; 

 Localização de picking (não apenas o armazém, mas sim a localização no armazém) e 

localização de reserva, se existir; 
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 Tipo de armazenagem, nomeadamente, caixa fornecedor, caixa interna, palete ou meia 

palete; 

 Dimensões do tipo de armazenagem (altura, largura e comprimento) e peso; 

 Campo dinâmico para, em função do consumo, informar a quantidade mínima 

necessária em stock que despoleta a necessidade de encomenda no MRP. 

Pelo facto de o mesmo artigo poder ser utilizado em mais do que um grupo funcional e poder 

ter um consumo muito díspar, será necessário também que este se possa movimentar como 

kanban e como kommbox consoante o grupo funcional. Para tal, é necessário criar uma 

categoria de artigo consoante os postos de trabalho em que é utilizado, para que, na lista de 

peças para o picking de determinada obra, os artigos kommbox possam ser incluídos.  

Dados Necessários no Registo de Cada Movimento 

A análise dos movimentos torna-se fundamental para ter uma perceção clara e numérica dos 

fluxos e para permitir uma melhor gestão e controlo da cadeia de abastecimento. Quando os 

movimentos de inventário são aglomerados num único grupo torna-se difícil a obtenção do 

consumo real em função do posto de trabalho/utilizador. Desta forma, propõe-se a associação 

do destino a cada movimento. 

Com estas informações será possível segregar o consumo de materiais por posto de trabalho e 

verificar se estes têm perfis de consumo semelhantes ou muito díspares, levando a uma 

análise mais precisa. 

Também, através do registo de quem executou o picking, seria possível a construção de KPI 

que indicassem o desempenho de cada order picker. 

Dados a Fornecer ao Order Picker 

Relativamente aos dados a fornecer ao order picker, para que o processo de picking se torne 

mais rápido, para além da transformação de picking-to-order para picking-to-line, será 

necessário facultar ao order picker a localização do produto a recolher, para além da 

informação fornecida atualmente (a quantidade a recolher e o destino do produto recolhido). 

Desta forma, será possível eliminar uma atividade que não acrescenta valor ao processo, 

nomeadamente a consulta da localização do artigo no armazém. 

No caso de implementação de rota de picking será também necessário fornecer a localização 

seguinte a visitar. 
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5 Conclusões e Perspetivas de Trabalho Futuro 

Ao longo do trabalho desenvolvido foram analisados em detalhe os processos dos armazéns, 

os seus layouts atuais, bem como a tipologia de movimentação dos artigos.  

Decorrente desta análise resultou um conjunto de propostas de melhoria a aplicar nos 

armazéns da Schmitt. Na maior parte das situações, o início da sua implementação está 

dependente de uma eventual paragem da produção e, por este motivo, só poderão ser 

implementadas nos períodos de férias programadas. 

Estas propostas visam a redefinição da atividade de picking, a redefinição de artigos kanban, a 

implementação de novos layouts para os armazéns e de um comboio logístico, assim como 

uma forma diferenciada de gestão dos artigos kanban e algumas alterações ao nível do ERP 

da empresa. 

Com a implementação dos layouts propostos irá ser possível libertar áreas utilizadas com 

stock através da adaptação do tipo de estante ao tipo de artigo, possibilitando a utilização mais 

frequente de estantes ligeiras em vez de estantes pesadas, e da redução de espaço não 

utilizado.  

Através da redefinição dos artigos kanban será possível uma redução do stock no bordo de 

linha, contribuindo também para esta redução a redefinição dos lotes kanban. A nova 

definição dos lotes kanban para a quantidade de seis dias de consumo irá resultar num 

alinhamento na cadeia de abastecimento entre fornecedor e cliente, aproximando-se de uma 

entrega just-in-time, e numa melhoria na gestão do stock em armazém, pois com lotes mais 

pequenos o MRP só irá despoletar a necessidade de encomenda quando existir uma real 

necessidade.  

No caso da Schmitt 2 esta modificação, e a inclusão de materiais atualmente presentes num 

supermercado como kanban ou kommbox, poderia implicar um aumento do número de 

circuitos para abastecer a produção, dado o número de artigos kanban e kommbox e o seu 

peso. No entanto, através da utilização de um trator de reboque, facilmente manobrável, é 

possível incluir num circuito de comboio uma grande quantidade de produtos, dado que 

apesar de se tratar de uma máquina pequena, tem uma capacidade de carga de 1500 kg. O 

comboio, para além da utilização para os artigos kanban, também será utilizado para a entrega 

de artigos kommbox, sendo possível fazer múltiplas entregas num circuito. 

De forma a gerir os artigos kanban, na Schmitt 2, recomenda-se a implementação de um 

supermercado, com estantes dinâmicas, como elo de ligação entre o armazém e o comboio 

logístico, situado no local destinado à parede de separação do armazém da produção. O 

supermercado, nesta solução, funciona como ponto de armazenamento intermédio com o 

objetivo de aglomerar a tarefa de picking de artigos kanban. Para uma rápida e eficaz gestão 

dos artigos kanban propõe-se a utilização de etiquetas RFID em cada caixa kanban, de forma 

a conseguir aglomerar-se o picking de várias caixas, e propõe-se também a realização de uma 

rota de picking para estes artigos, evitando uma grande quantidade de deslocações diárias. 
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Espera-se igualmente melhorar substancialmente a produtividade dos colaboradores do 

armazém através da redução da atividade de picking com a introdução de picking-by-line, 

pois, atualmente, existem alguns produtos a ser acedidos, em média, mais de 10 vezes por dia. 

Estes produtos passarão a ser acedidos apenas uma vez por dia. Esta melhoria é alcançada 

também através da minimização do handling de materiais e das distâncias percorridas, 

decorrente não só da alteração do processo de picking, mas também da redefinição dos layouts 

dos armazéns. 

Nos layouts propostos são redefinidas as localizações dos produtos nos armazéns, colocando 

os produtos com mais alta rotação mais perto da “zona dourada”, e os processos logísticos são 

tornados mais ergonómicos através da definição e da ampliação de zonas de inbound e 

outbound de materiais. Isto possibilita uma melhor movimentação dentro dos armazéns e uma 

redução de distâncias percorridas nos fluxos entre armazém e produção. 

Tendo por base os resultados obtidos, pode concluir-se que os objetivos do projeto foram 

atingidos, embora exista um processo de aprovação e de implementação destas medidas que 

exigem algum trabalho de detalhe, nomeadamente: 

 Transferências de armazém, montagem de novas estantes, demarcação de zonas, 

mudança de sinalizações, colocação das etiquetas com códigos de barras em cada 

localização e sinalização das filas entre estantes; 

 Estudo da melhor caixa para cada artigo, feito através do know-how das pessoas do 

armazém; 

 Cálculo da rota exata do comboio logístico; 

 Medição de tempos e definição de novas janelas horárias para cada atividade nos 

novos layouts; 

 Criação das etiquetas para cada caixa kanban; 

 Etiquetagem de todas as localizações em bordo de linha; 

 Formação dos colaboradores sobre a solução e redefinição das instruções de trabalho; 

 Implementação das propostas no ERP; 

 Atualização e carregamento dos dados no ERP; 

Para além dos trabalhos mencionados, no departamento da “Supply Chain” poderão ser 

desenvolvidos outros projetos no sentido da melhoria contínua nos processos. 

Um projeto possível consiste na implementação de um comboio logístico com os principais 

fornecedores, uma vez que, como pode ser observado pela Figura 46, uma grande parte está 

situada próximo das instalações fabris da Schmitt. Este comboio permitiria retirar parte do 

stock do armazém, existindo menos capital investido em stock, e libertar área para produção, 

caso esta apresente necessidade de expansão.  
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Figura 46 – Localização dos fornecedores 

Através deste comboio, a carrinha utilizada para transporte de materiais entre a Schmitt 1 e a 

Schmitt 2 percorreria todos os dias, ou de dois em dois dias, o circuito e recolheria os artigos 

necessários para o dia seguinte, ou para os dois dias seguintes. Para a implementação de um 

projeto destes seria necessária uma negociação com os fornecedores, de forma a estes terem 

sempre em stock cerca de, por exemplo, 10% do consumo anual (medida esta já 

implementada em alguns contratos anuais), garantindo que existe sempre um stock de 

segurança, mas que não envolve custos para a S+. 

Outro projeto que poderá ser estudado, devido à possibilidade de introdução de legislação que 

obriga a rastreabilidade de alguns artigos, é a implementação de etiquetas RFID (sempre que a 

dimensão e as especificidades técnicas o permitam) em todos os produtos cuja rastreabilidade 

é obrigatória ou que, no futuro, venha a ser obrigatória. Desta forma, não seria necessário a 

alteração dos artigos kanban pois seria possível rastrear o lote de cada artigo, através da 

leitura de todas as etiquetas RFID. Neste sistema as etiquetas seriam colocadas pelos 

operadores do armazém aquando a receção do material e a sua leitura e atribuição a um 

número de elevador seria feita na fase de expedição através da leitura das etiquetas RFID 

presentes em cada palete. 

Um outro projeto que poderá ser estudado consiste na colocação da quantidade kanban em 

função da quantidade que irá ser consumida na semana, no caso de artigos não utilizados em 

exclusividade por um posto de trabalho. Isto é, para artigos não exclusivos, a quantidade das 

caixas kanban não seria estática, mas sim em função do planeamento da produção, garantindo 

que cada caixa tenha uma duração de 3 dias. Neste caso, no output ilustrado na Tabela 9, o 

campo quantidade iria ser atribuído com base nas preparações e na atribuição de determinada 

obra a um dado posto de trabalho, sendo feita pelo departamento de planeamento. Idealmente, 

no caso de fornecedores próximos e com flexibilidade a nível de aglomeração de quantidades 

dos artigos, os lotes de fornecedores variariam em função de cada encomenda, sendo estes 

informados do lote a abastecer no ato da encomenda para artigos exclusivos. Esta gestão do 

lote da encomenda seria feita pelo sistema informático e seria um outro campo a acrescentar a 

cada artigo. 

Por fim, de forma a complementar estes projetos, outro projeto que pode ser estudado é a 

implementação de um WMS para os armazéns, integrado com o ERP, possibilitando a 

existência de uma gestão “automática” das localizações dos produtos e da tipologia de 

abastecimento dos artigos ao posto de trabalho, existindo uma rápida adaptação face a 

mudanças de consumo.  
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ANEXO A: Fluxograma dos Processos dos Armazéns 
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ANEXO B: Análise da Rotatividade dos Artigos em Função da Localização  
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ANEXO C:  Obtenção do Número de Localizações Necessárias 
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ANEXO D: Análise dos Artigos Kanban e Kommbox 
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ANEXO E: Identificação das Filas nos Layouts Propostos 

Schmitt 1 

 

Schmitt 2 
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ANEXO F: Ficheiro Excel de Análise dos Artigos  
 

1. Dados sobre a movimentação dos artigos 
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2. Form para cálculo dos artigos kanban e para cálculo da quantidade mínima kanban e do lote kanban 
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3. Output da macro 
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ANEXO G: Layout do Armazém da Schmitt 1 
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ANEXO H: Separação ABCD dos Artigos do Armazém da Schmitt 1   
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ANEXO I: Layout do Armazém da Schmitt 2 
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ANEXO J: Separação ABCD dos Artigos do Armazém da Schmitt 2   
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ANEXO K: Estudo da Capacidade das Estantes   
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ANEXO L: Divisão das Estantes Dinâmicas 
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ANEXO M: Balanceamento das Entregas do Comboio Logístico 

 


