
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumento da produtividade do centro de distribuição de uma 
fábrica de tintas 

 
Teresa Maria Soares Morim 

 

 
Dissertação de Mestrado 

Orientador na FEUP: Prof. Eduardo Gil da Costa 

 
 

 

 
 

Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e Gestão  

 
Janeiro-2017 

 
 



 

ii 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 À minha mãe 



 

ii 



 

iii 

Resumo  
Esta dissertação enquadra-se no âmbito do projeto de Mestrado do último ano do Mestrado 
Integrado em Engenharia Industrial e Gestão, pela Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto, sendo proposto o aumento da produtividade do Centro de distribuição da empresa 
CIN- Corporação Industrial do Norte, S.A. 
Sendo o centro de distribuição uma parte fundamental da cadeia de abastecimento e com a 
noção que o seu desempenho tem impacto direto no sucesso da empresa, para a presente 
dissertação foi feito um estudo de forma ampla e abrangendo vários pontos fulcrais do centro 
de distribuição. Para isso o tema principal foi dividido em três subprojetos, tendo estes o 
mesmo objetivo, aumentar a produtividade do Centro de Distribuição. 

O primeiro subprojeto surgiu devido ao crescente número de erros de agrupamento de 
encomendas durante a gestão e separação das linhas do armazém. O sistema não agrupava a 
leitura de várias encomendas, do mesmo cliente e para a mesma morada, tratando-as como 
encomendas separadas, sendo assim contra produtivo. Foi feito um estudo da carteira de 
encomendas, analisando todos os erros e modificando a gestão e separação das linhas do 
armazém, tendo em conta as janelas do tempo de expedição. O objetivo específico deste 
subprojeto, passa por conseguir identificar, por entender e por resolver os distintos erros, de 
modo a criar um sistema eficaz, eficiente e de excelência. Este projeto foi de enorme 
importância pois permitiu resolver todos os problemas e erros relacionados com a carteira de 
encomendas, reduzindo de 32,63% para 2% de erros. Esta resolução teve uma consequência 
muito positiva e com bastantes vantagens para a empresa.  
De forma paralela, foi desenvolvido o segundo subprojeto, que consistiu na análise de todos 
os processos do centro de distribuição, de forma metódica e mensurável, com vista a 
encontrar propostas de melhorias e, caso possível devido a questões de tempo, a 
implementação destas, com base na filosofia Lean como meio crucial para potencializar 
resultados e melhor aproveitar o potencial humano. 
No segundo projeto houve melhorias notórias nas áreas onde ocorreu a implementação de 
propostas, nomeadamente na área de receção onde se diminuiu o tempo de descarga dos 
camiões. Foi também implementado o método 5S na zona da afinação. 

Foram efetuados trabalhos complementares convergentes com o tema em questão. Foi criada 
uma ferramenta em Excel e VBA para calcular indicadores de desempenho, tais como, o OEE 
de o armazém automático que é composto por 10 equipamentos e, outros indicadores 
pertinentes para o projeto. 
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Increase of the productivity of the distribution center 
 

This dissertation is part of the Master's project of the last year of the Integrated Master in 
Industrial Engineering and Management, by the Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto, being proposed productivity increase of the company’s distribution center, CIN- 
Corporação Industrial do Norte, S.A. 

Being the distribution center a fundamental part of the supply chain and with the notion that 
its performance has a direct impact on the company’s success, for the present dissertation a 
study was carried out in a broad way and covering several key points of the distribution 
center. Thereunto the main theme was divided into three subprojects, each one having the 
same objective, productivity increase of the distribution center. 
The first subproject emerged due to the increasing number of errors during management and 
line separation directly from the warehouse. The system did not group the reading of several 
orders, from the same client to the same address, treating them as separate orders, thus being 
counterproductive. A study of the order book was made, analyzing all errors, modifying the 
management and separating the warehouse’s lines, taking the dispatch’s time span in 
consideration. The specific objective of this subproject is to identify, understand and solve the 
different errors in order to create an efficient and excellent system. This was a project of great 
importance because it allowed to solve all the problems and errors related to the order book, 
reducing from 32.63% to 2% of errors. This resolution had a very positive influence with 
great advantages to the company. 
In parallel, it was developed a second subproject, which consisted in the analysis of all the 
other projects of the distribution center, in a methodical and measurable way, with a view to 
finding proposals for improvement and, if possible, due to time related issues, implementation 
of these, based on the Lean philosophy as a crucial mean to boost results and better harness 
human potential. 
In the second project, there were notable improvements in areas where implementation of 
proposals occurred, namely in the reception area where discharge time of trucks was reduced. 
The 5S method was also implemented in the tuning zone. 

Complementary works were carried out converging with the theme in question. A tool was 
created in excel and VBA to calculate performance indicators, such as the OEE of the 
automated warehouse that is composed by 10 equipment and other pertinent indicators to the 
project.  
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1 Introdução  
A presente dissertação foi realizada no Centro de Distribuição da empresa CIN – Corporação 
Industrial do Norte, S.A., no âmbito do Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e 
Gestão na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

O objetivo do projeto é aumentar a produtividade do armazém sendo que a dissertação foi 
dividida em três subprojectos com esse fim. O primeiro subprojeto concentra-se no estudo da 
carteira de encomendas e análise da gestão e separação das linhas do armazém. O segundo 
subprojeto consiste na implementação da filosofia Lean em pontos críticos das operações em 
armazém. O terceiro e último subprojeto diz respeito à escolha e métodos de cálculo dos 
indicadores de desempenho para aplicar no armazém CIN. 

1.1 Apresentação da empresa 

O grupo CIN foi fundado em 1917 com origem na empresa Companhia Industrial do Norte, 
SARL, produzindo de forma autónoma tintas, vernizes, óleos e sabões. Com o crescimento da 
empresa, em 1966 tornou-se essencial a expansão da fábrica, o que deu origem à unidade 
produtiva existente até aos dias de hoje. Em 1983, no seguimento de uma política de inovação 
e crescimento, o grupo CIN realizou parcerias internacionais, sendo líder ibérica do setor 
desde 1995 e líder em Portugal desde 1992.  

Atualmente, a CIN ocupa o 53º lugar no ranking mundial de produtores de tintas e vernizes, 
segundo a Coatings World Magazine e atingiu, em 2015, o volume de negócios de 200 
milhões de euros (Coatings World 2016). 
A principal atividade da CIN é a produção e comercialização de tintas e vernizes, atuando em 
quatro áreas distintas de negócio: 

• Decorativo: Tintas e vernizes de base aquosa e solvente, normalmente aplicados na 
construção civil; 

• Protective coatings: Aplicações de tinta destinadas à proteção anticorrosiva de 
estruturas e equipamentos de aço e betão, quando expostas a vários ambientes 
agressivos, nomeadamente marítimos, químicos, urbanos e rurais; 

• Indústria: A divisão de acabamentos industriais do grupo CIN está dividida entre 
Tintas Líquidas (59%) e Tintas em Pó (41%) e inclui acabamentos industriais gerais, 
acabamentos para embalagens, madeiras, revestimentos para transportes; 

• Acessórios: Gama de variados produtos fornecidos por grandes multinacionais e 
outros produtos complementares como equipamento de proteção ou telas. 

Na Figura 1 podemos observar a percentagem de venda por área de negócio, representando a 
área decorativa 56% do volume de negócios em 2016. 
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Figura 1 - Vendas da CIN consoante as áreas de negócio 

Na Figura 2 observa-se duas obras de referência, ambas em Portugal, sendo a da esquerda a 
Casa da Música do Porto e a da direita o Aeroporto Francisco Sá Carneiro situado também no 
Porto, que são referentes às áreas de atuação, decorativo e anticorrosão, respetivamente. 

 
Figura 2 - Obras de referência das áreas de negócio, decorativo e anticorrosão, respetivamente 

A empresa dispõe de várias unidades produtivas e de distribuição na Europa e em África, 
nomeadamente em Portugal, Espanha, França, Angola e Moçambique; 3 centros de 
Investigação e Desenvolvimento em Portugal, Espanha e França e laboratórios em Angola e 
Moçambique.  
Esta opera em várias regiões do mundo, contando com a colaboração de mais de 1000 
colaboradores, através de uma rede de lojas próprias e revendedores autorizados. Exporta 
também para vários mercados da Europa central, África e América. 

Do ponto de vista estratégico, a CIN pretende reforçar o seu posicionamento no mercado das 
tintas e apenas entrará em mercados onde, suportada pelas suas competências primárias, seja 
capaz de atingir posições de liderança. 
Na Figura 3 pode ser observado o logótipo, no que diz respeito à sua identidade corporativa, 
que entrou em vigor em 2016. 

 
Figura 3 - Logótipo CIN in www.marketeer.pt/2016/03/15/cin-tem-nova-identidade-corporativa/, consultado em 

10-10-2016 

O centro de distribuição 

O centro de distribuição da CIN, sedeado na Maia e apresentado na Figura 4, é uma instalação 
de armazenagem e distribuição de tintas, vernizes e afins, onde é efetuada a descarga do 
produto acabado proveniente de fornecedores internos ou externos e a carga de veículos para 
distribuição no mercado nacional e internacional.  
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Figura 4- Centro de distribuição CIN 

O centro de distribuição, CD, compreende:  

• Um armazém automático com capacidade total de 13500 paletes e 6000 caixas, com 
uma produtividade de 1500 linhas de encomenda/turno, operando em 2 turnos; 

• Um armazém convencional, com capacidade para 1000 paletes, apropriado para 
tambores e outros produtos frágeis ou que excedam as dimensões admissíveis para o 
armazém automático; 

• Sistema de afinação, com capacidade média de 665000 litros afinados por ano. 
O centro de distribuição garante entregas diárias, entre 24 a 48 horas, em toda a Península 
Ibérica, com um nível de serviço de 99%. Este método de receção e distribuição de produtos 
acabados conduz a uma rápida, eficaz e dinâmica resposta aos clientes face às procuras de 
cada vez menores quantidades, mais frequentes e especificadas. Proporcionando também uma 
centralização de todo o processo de distribuição do grupo para todos os tipos de mercados. 
Em 2015 foram expedidas em média 29800 unidades/dia num total de 7536278 unidades/ano, 
sendo o equivalente a 47900 toneladas por ano.  

1.2 Descrição e Objetivos dos projetos 

O principal objetivo primordial do projeto descrito no presente relatório de dissertação 
consiste em criar condições para aumentar a produtividade do armazém, tendo sido dividido 
em três subprojectos: 

• Estudo da carteira de encomendas e análise da gestão e separação das linhas do 
armazém, tendo em conta as janelas do tempo de expedição, para permitir antecipar de 
problemas e gerir os picos de encomendas; 

• Aplicação da filosofia Lean em áreas operacionais, de forma a tornar os processos 
mais eficientes; 

• Escolha e normalização do cálculo de indicadores de desempenho. 
O primeiro subprojeto mencionado surgiu devido a ineficiência produtiva da gestão e da 
separação das linhas do armazém. O sistema não agrupava a leitura de várias encomendas do 
mesmo cliente para a mesma morada, tratando-as como encomendas separadas, sendo assim 
contra produtivo. O objetivo específico deste subprojeto, passa por conseguir entender e 
resolver esta falha do sistema. 
O segundo subprojeto consistiu na análise de todos os processos do centro de distribuição, de 
forma metódica e mensurável, de maneira a encontrar propostas de melhorias, apoiadas na 
filosofia Lean como meio elementar para potencializar resultados e melhor aproveitar o 
potencial humano. 
O terceiro subprojeto surge do facto de ser necessário mensurar o desempenho, para orientar a 
empresa de acordo com a sua estratégia e encontrar os pontos críticos e geri-los.  
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1.3 Metodologia  

O projeto teve a duração de 4 meses. Foi dividido em 4 fases distintas e houve um controlo 
sistemático das tarefas a executar, tendo cada uma dessas fases objetivos bem definidos, 
garantindo assim que fossem atingidos os propósitos finais no tempo pretendido. 
Na primeira fase foi estudou-se o centro de distribuição no que diz respeito ao espaço físico, 
processos, fluxo de material e fluxo de informação. Para tal, foi realizado um plano de 
formações em várias áreas do processo logístico, nomeadamente na receção, separação, 
expedição, devoluções, afinação e exportação. Outra área estudada foi a seção do SGA 
(sistema de gestão do armazém) e foi realizado um plano de visita à fábrica, para entender 
todo o processo produtivo, desde a chegada da matéria-prima até à distribuição do produto. 
Na segunda fase, houve uma análise e estudo da carteira de encomendas tendo em conta as 
janelas de tempo de expedição e, ao mesmo tempo, identificar e mensurar as operações. 
Decidiu-se quais os indicadores de desempenho mais indicados para o projeto. 

Na terceira fase, foi aprofundado o estudo da carteira de encomendas e recolheu-se as 
restrições, hipóteses e de todas as premissas inerentes ao problema. Por fim, foram 
encontradas resoluções para os vários problemas. Em relação ás seções operacionais, expôs-se 
propostas de melhoria com base na filosofia Lean, e se possível, implementação destas. 
Foram finalizados os cálculos dos indicadores de desempenho. 
A quarta e última fase teve como objetivo a análise de resultados, elaboração da dissertação e 
ajustes finais. 

1.4 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação está organizada em 6 capítulos. 

No primeiro capítulo faz uma breve introdução ao projeto, onde é apresentada a empresa e o 
centro de distribuição onde o projeto decorreu; a descrição e o objetivo da proposta e a 
metodologia adotada para um trabalho organizado e um planeamento eficiente. 
No segundo capítulo é feito o enquadramento teórico do projeto, constituído pelos temas e 
conceitos que sustentam as soluções propostas. Apresenta-se o tema base onde assenta este 
projeto, a logística, fazendo uma breve introdução à sua história e importância e relatando as 
várias atividades logísticas. Outro tema estudado é a cadeia de abastecimento, descrevendo as 
atividades de gestão essenciais para um centro de distribuição. Por fim, são descritos métodos 
Lean para tornar os processos mais eficientes e são apresentados os indicadores de 
desempenho inerentes ao projeto. 

No terceiro capítulo o problema é estruturado e apresentado de forma detalhada, sendo dado a 
conhecer a situação atual da área a tratar, sendo apresentados os problemas encontrados na 
carteira de encomendas e sendo expostos os processos e operações propostos para melhorias. 
No quarto capítulo tem início a criação de valor e é apresentada a metodologia proposta para a 
resolução do problema. São apresentadas e explicadas todas as soluções encontradas na 
carteira de encomendas e são identificadas as oportunidades de melhoria, baseadas na 
filosofia Lean, nas áreas operacionais. 
O quinto capítulo corresponde a normas e métodos para determinar os indicadores de 
desempenho pertinentes para a empresa. 
No último capítulo, o sexto, são apresentadas as conclusões gerais do projeto desenvolvido e, 
ainda, uma perspetiva futura de estudos que poderão vir a ser realizados.  
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2 Enquadramento Teórico 
O presente capítulo visa apresentar os principais conceitos teóricos que serviram de base ao 
desenvolvimento do projeto. Neste capítulo serão abordados três temas, a logísticas e as suas 
interfaces, a filosofia lean e a caraterização de indicadores de desempenho. 

2.1 Logística  

A logística é uma função dinâmica e abrangente que tem que ser flexível e tem que mudar de 
acordo com as várias restrições e exigências impostas sobre ela e em relação ao ambiente no 
qual a envolve (Rushton, Oxley, e Croucher 2000). 
Segundo a European Logistics Association, a logística consiste na organização, planeamento, 
controle e execução do fluxo de produtos desde o desenvolvimento do produto e 
aprovisionamento, através da produção e distribuição, até ao consumidor final de forma a 
satisfazer os requisitos de mercado, a um custo e investimento mínimos (Guedes 2012). 
Segundo (Guedes 2012), na Figura 5, pode-se observar a inter-relação entre as atividades 
logísticas, as atividades de produção e os fluxos. 

 
Figura 5 - Logística Empresarial in Alcibíades Guedes, Introdução à Logística Empresarial,2012. 

A logística tem duas características primordiais, sendo a primeira a sua essência intrínseca, 
pois a logística atravessa várias áreas da empresa e relaciona-se com todas elas. A outra 
característica diz respeito à sua natureza sistémica. Por um lado, a logística revela-se 
processual. Por outro lado, exige uma visão integrada e global (Carvalho 2002). 

Desta forma, a logística deve ser anunciada como um conjunto de atividades que devem ser 
pensadas sob a forma de um sistema e geridas como um todo, dependente de todas as 
interações subjacentes. 
O principal objetivo da logística é a disponibilidade de mercadorias e serviços na quantidade 
certa, no momento certo e no lugar certo. O grande desafio é realizar a gestão logística da 
melhor forma possível para que a empresa obtenha a satisfação do cliente e assim se consiga 
diferenciar no mercado (Carvalho 2002). 
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2.1.1 História 

Desde a antiguidade, os militares já utilizavam metodologias logísticas mesmo de forma 
inconsciente. As guerras ocupavam grandes períodos de tempo, os locais de guerra eram 
muito distantes e eram necessários grandes e constantes deslocamentos de recursos. Para 
transportar o exército e materiais pesados aos locais de combate era imprescindível ter um 
bom planeamento, uma boa organização e execução de tarefas logísticas, que compreendiam a 
determinação de uma rota, que não era necessariamente a mais curta, pois era essencial ter 
uma fonte de água potável próxima, transporte, armazenagem e distribuição (Carvalho 2002). 
Na Grécia, em Roma e no Império Bizantino, os militares intitulados de Logistikas eram os 
responsáveis por garantir recursos necessários para a guerra. 
A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, as empresas constataram que era fundamental ter 
um departamento especializado no estudo logístico, pois a procura crescia a um ritmo 
acelerado e com clientes cada vez mais exigentes.  

A partir dos anos 50 e 60, as empresas mudaram o seu principal foco para o cliente e para a 
sua satisfação, surgindo o conceito de logística empresarial. 

Inicialmente, a logística era feita somente com a preocupação nas vendas, e ao processo desde 
a matéria-prima até o produto acabado, com o passar dos tempos foi tornando percetível a 
logística do pós-venda.  
Atualmente, a logística faz parte das estratégias de mercado e tem foco nas operações 
eficientes e eficazes, sendo fundamental para a criação e manutenção de uma empresa de 
sucesso (Carvalho 2002). 

2.1.2 Centro de distribuição 

O centro de distribuição, CD, é uma unidade para armazenamento das mercadorias produzidas 
ou compradas com a finalidade de as dirigir até outras unidades, filiais ou clientes (Pinto 
2006). O CD é um elemento essencial da cadeia de abastecimento, é envolvido em várias 
fases desta, desde da produção à distribuição dos produtos, a partir do manuseio de matérias-
primas até ao produto final (Rushton, Oxley, e Croucher 2000). 

A implementação de centros de distribuição na cadeia de abastecimento surge da necessidade 
de se obter uma distribuição mais eficiente, flexível e dinâmica, devido à influência e impacto 
que as tendências de mercado têm nas suas atividades logísticas (Rushton, Oxley, e Croucher 
2000). 

Atualmente o conceito de centro de distribuição deixou de ser um simples armazém para 
arrumação de materiais, e passou a ser uma estratégia de disposição de produtos no mercado  
(Alves 2014). Se bem organizado e com uma posição geográfica estratégica, o CD pode trazer 
muitos benefícios para a empresa e para os seus clientes e, consequentemente, aumentar a 
vantagem competitiva. 
As atividades básicas de um CD são o recebimento de mercadorias, armazenagem dos 
produtos, a separação dos pedidos por encomendas, a embalagem e a expedição/transporte, 
como está esquematizado na Figura 6.  

 
Figura 6 - Atividades básicas de um Centro de Distribuição 

Receção	
Mercadoria Armazenagem Separação	por	

encomenda Expedição
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Devido à natureza das instalações, de pessoas e dos equipamentos necessários, os centros de 
distribuição são muitas vezes um dos elementos mais dispendiosos de toda a cadeia de 
abastecimento, e portanto, a sua gestão é crítica e essencial em termos de custos e serviços 
(Rushton, Oxley, e Croucher 2000). 

2.1.3 O armazém ideal 

O objetivo de todos os armazéns é melhorar de modo a aproximar-se do armazém ideal. 
Segundo (Emmett 2005), os parâmetros para atingir um armazém ideal são:  

• Profissionalismo: Entender o armazém como um passo crítico no fluxo de material e 
não como um mal necessário; 

• Foco no cliente: Perceber o que o cliente deseja, saber as exigências deste e satisfazê-
las constantemente; 

• Mensurar: Deter objetivos bem definidos e medidos, de modo a atuar de forma 
oportuna; 

• Planear: Planear as operações ser de modo preventivo invés de responder 
corretivamente a circunstâncias externas; 

• Centralizados: Entender que a tendência será para armazéns cada vez maiores, 
centralizados em vez de armazém menores, descentralizados; 

• Tempos: Reduzir lead times e o tempo de vida dos produtos; 
• Variedade: Aumento na variedade de tarefas executadas no armazém, por exigências 

dos clientes; 
• Flexibilidade: A flexibilidade deve ser inerente a todos os sistemas, equipamentos e 

pessoas; 
• Incerteza: Minimizar toda a incerteza por meio de um aumento da disciplina; 
• Integração: Integrar todas as atividades dentro do armazém e integra-lo dentro do ciclo 

de fluxo de material global; 
• Precisão de inventário:  Precisar o inventário em 95%; 
• Espaço: Usar o espaço de forma eficaz;  
• 5S: Implementar o método 5S em todas as áreas; 
• Picking: Desenhar os processos e o layout, de modo a aumentar a eficiência do 

picking; 
• Recursos Humanos: Criar um ambiente no qual todo o trabalhador se sinta motivado e 

feliz; 
• Trabalho em equipa: Incitar para que todos os trabalhadores da empresa convergem 

para o mesmo objetivo; 
• Automatização: Utilizar tecnologias avançadas; 
• Identificação automática: Sistemas de identificação automáticos tornar-se-ão métodos 

para aquisição de dados e transferências; 
• Controlo de sistemas: Trabalhar e controlar todas as ações em tempo real. 

2.1.4 Gestão de operações 

A gestão de operações é definida como o desenho, a operação e a melhoria do sistema que 
concebe, produz e entrega ao cliente os produtos da empresa. A sua principal função é gerir as 
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atividades que produzem produtos ou serviços que uma empresa disponibiliza no mercado, de 
modo a criar valor para o negócio e assim criar vantagem competitiva (Pinto 2006). 
Segundo (Pinto 2006), a gestão de operações recorre as seguintes componentes: 

• Planeamento e controlo de operações; 

• Gestão de materiais e dos stocks; 

• Recolha e análise de resultados; 

• Avaliação de desempenho; 

• Gestão de informação; 

• Gestão de recursos. 
Uma gestão de operações eficaz garante que os pedidos dos clientes sejam atendidos dentro 
dos prazos, tempos, custos e níveis de qualidade definidos (Pinto 2006). 
Uma eficaz gestão de operações melhora a:  

• Produtividade: Diminuir erros, atrasos e problemas; 

• Satisfação do cliente: Fornecimento dentro dos prazos, preço e nível de qualidade; 

• Vantagem competitiva: Construção de forma sólida a reputação ou nome da empresa 
com produtos de elevada qualidade e valor a preços competitivos e cumprindo os 
prazos e entregas programados; 

• Condição de vida das pessoas e contribui para produção de riqueza: impacto no PIB e 
assim melhora a relação valor acrescentado/meios necessários 

Receção de materiais 

A receção é um conjunto de atividades de armazém que tem como objetivo conferir o que 
chega ao armazém de modo a verificar se é o correto, se está em boas condições, na 
quantidade certa, com a qualidade imposta e se chega no prazo combinado. A área da receção 
é responsável também, por dar entrada dos produto no armazém ou enviá-lo para outro 
destino (Emmett 2005). 

Todos os materiais que entram nas instalações passam pela área de receção. Se esta operação 
falhar, irão entrar nas instalações materiais errados, danificados ou com defeito. Assim sendo, 
a área de receção é uma zona crítica, que se não estiver a funcionar corretamente pode criar 
dificuldades operacionais nas instalações e consequentemente criar um gargalo produtivo. 

A receção tem como atividades principais, segundo (Mulcahy e Sydow 2008):  

• Agendar a entrega dos materiais; 

• Descarregar os materiais do veículo transportador;  

• Fazer a contagem dos materiais;  

• Apurar a qualidade dos produtos;  

• Dar entrada do produto nas existências do armazém;  

• Deslocar o produto para a zona de armazenagem.  
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Armazenagem 

Os stocks de uma empresa são mantidos num ou mais armazéns de modo a estarem 
organizados até à sua expedição. 

Existe um custo elevado em armazenar stock, mas é necessário para que não se tenha custo 
maior no caso de haver falta de material e ter que se fazer a compra destes a preços maiores 
do que aqueles que se conseguiria em outra oportunidade. Assim, garante-se os melhores 
fornecedores, os preços mais competitivos e os melhores prazos. Os stocks devem ser 
mínimos, de forma a evitar gastos desnecessários com mão-de-obra, manutenção, 
equipamentos e alto capital investido (Rodrigues e Pizzolato 2003). 

Existem dois tipos de armazém: monoarmazém, onde todos os artigos são armazenados e 
geridos num único local e multiarmazém, onde são distribuídos os stocks por vários armazéns 
(Courtois, Martin-Bonnefous, e Pillet 2006). 

Separação 

A separação é um processo que consiste na recolha de material do armazém com o intuito 
satisfazer a procura, quer da produção quer dos clientes, sendo um dos processos com maior 
relevância para a produtividade de um armazém (Blanchard 2010). 
O mais importante nesta etapa é a correta separação dos artigos solicitados nas encomendas 
para que se evite reclamações e transtornos posteriores, gerando insatisfação dos clientes. 
A descrição do processo e da zona de separação é uma etapa fundamental, sendo necessária 
uma análise bastante cuidada de forma a suportar o processo logístico. Geralmente é efetuado 
através de uma picking list, que é uma lista que contém todos os materiais a serem recolhidos 
do armazém para satisfazerem uma ordem específica de produção.  

Expedição  

A expedição é considerada a etapa final das operações logísticas, onde se efetua o envio das 
encomendas para o cliente. Nesta fase o ponto fundamental é a verificar as mercadorias para 
preparar o envio do pedido. Após verificar, deve-se embalar os produtos de forma a garantir 
que os mesmos não sofram danos no trajeto até seu destino final. Prepara-se toda a 
documentação que deve acompanhar o pedido e aciona-se o devido meio de transporte para a 
entrega (Alves 2014). 

2.1.5 Cadeia de Abastecimento 

A cadeia de abastecimento pode ser compreendida como um conjunto de atividades (ex: 
transporte, armazenagem e produção) com inputs (ex: material e informação) e outputs (ex: 
produto e serviços) para alcançar um objetivo comum (ex: lucro ou quota de mercado). Ou 
seja, baseia-se numa rede de entidades interligadas através de um fluxo de materiais, 
informação e financeiro, com a garantia que todas as funções da empresa são integradas e 
sincronizadas com os objetivos comuns. 
Na Figura 7 resume as interações dos fluxos e das atividades da cadeia de abastecimento. 
Gerir estas atividades e fluxos, significa gerir todos os processos envolvidos na satisfação dos 
pedidos do cliente e gerir as inter-relações que a empresa estabelece com parceiros externos, e 
administrar todas as atividades associadas à movimentação de itens desde as fases de matéria-
prima até ao utilizador final (Pinto 2006). 
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Figura 7 - Fluxos e atividades da cadeia de abastecimento 

Ao considerar a cadeia de abastecimento na estratégia de negócios, as decisões associadas à 
procura e à oferta são simultaneamente estudadas, e as metas são estabelecidas a partir de 
indicadores orientados ao cliente em detrimento de indicadores internos de desempenho. 
Ao assumir uma visão global, a cadeia de abastecimento pode ser um elemento diferenciador 
e criador de vantagens competitivas para a empresa. A conquista da excelência no produto ou 
no serviço garante à empresa vantagens sobre os concorrentes (Pinto 2006). 

As principais funções de um sistema de gestão da cadeia de abastecimento, também 
representado na Figura 7, consistem na gestão de três fluxos: 

• Fluxo de materiais, de modo a garantir que o material certo esteja no local certo no 
momento certo; 

• Fluxo de informação, de modo a garantir que as decisões sejam tomadas com base em 
dados de informações corretas e atualizadas; 

• Fluxo financeiro, de modo a garantir o pagamento de produtos e serviços e a redução 
de custos ao longo de toda a cadeia. 

Dado o princípio central da logística, ou seja garantir ao cliente o material certo, no momento 
e local certo, a gestão da cadeia de abastecimento procura enquadrar este objetivo com as 
atuais tendências competitivas como reduzir os custos operacionais, melhor serviço ao cliente, 
reduzir tempos de resposta e aumentar a qualidade (Pinto 2006). 

2.1.6 Classificação ABC 

A classificação ABC dos artigos consiste em discriminar os artigos em função do seu valor 
em stock, pois todos os materiais têm diferente interesse para a empresa, em termos de custo, 
consumo ou criticidade. O método é usado para determinar o nível de tratamento logístico que 
deve ser dado a cada tipo de produto (Courtois, Martin-Bonnefous, e Pillet 2006). 
O princípio de Pareto traduz uma ferramenta utilizada para estabelecer prioridades, dividindo 
os efeitos em “importantes” e “pouco úteis”. O diagrama de Pareto tem por base três 
elementos básicos: os valores que contribuem para o efeito total, a sua percentagem relativa e 
o efeito acumulativo da mesma (Juran e Godfrey 1979). 
Assim, este método classifica os stocks em três grandes grupos, A, B ou C, de acordo com a 
percentagem dos consumos anuais que cada grupo representa. 

• Classe A: Este é o grupo de artigos com maior valor de consumo anual, embora seja 
representado por um pequeno número de artigos: 15 a 20% do total de artigos 
correspondem a 75 a 80% do valor do consumo anual total; 

• Classe B: Itens de valor de consumo anual intermediário;  
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• Classe C: Este grupo de artigos possui o menor valor de consumo anual, embora 
represente um elevado número de referências: 60 a 65% do número total de artigos 
correspondem a 5 a 10% do valor do consumo anual de todos os artigos. 

Na Figura 8 está representado o gráfico de Pareto, explicitando as três classes tendo em conta 
a percentagem do consumo anual e o número de itens. Este método é usado para determinar o 
nível de tratamento logístico que deve ser dado a cada tipo de produto, sendo os produtos da 
classe A os que merecem um nível de gestão do inventário mais rigoroso (Courtois, Martin-
Bonnefous, e Pillet 2006). 

 
Figura 8 - Gráfico de Pareto in (Bemelmans 2012) 

2.2 Filosofia Lean 

A filosofia Lean consiste num conjunto de conceitos e procedimentos que visam simplificar o 
modo como uma organização produz valor para os seus clientes enquanto todos os 
desperdícios são eliminados. Surgiu como um processo de gestão cujo intuito é desenvolver 
os processos e procedimentos através da redução contínua de desperdícios em todas as suas 
fases, tendo como objetivos a qualidade e a flexibilidade do processo, reforçando a sua 
capacidade de competir num cenário cada vez mais exigente e globalizado. 

A origem da filosofia Lean está nas práticas de gestão de operações na Toyota Motor 
Company no Japão nos anos 1950. O sistema de produção da Toyota, TPS, foi gradualmente 
adaptado por toda a indústria Japonesa e a partir dos anos 1980 alastrou para a indústria 
mundial (Pinto 2006). 

Este método fornece uma forma de fazer mais, com menor componente humana, menos uso 
de equipamentos, em menos tempo e em menos espaço e ser capaz cada vez mais de fornecer 
ao cliente exatamente o que ele procura (Womack e Jones 2003). 
Os 5 elementos fundamentais para a filosofia Lean são: 

• Fluxo de produção: Foco nas mudanças físicas e nas normas que são implementadas; 

• Organização: Foco na comunicação entre pessoas e gestão das suas funções; 

• Controlo de processos: Gerir, controlar e melhorar o processo produtivo; 

• Medidas: Medir o desempenho com base em resultados reais e identificar melhorias; 

• Logística: Aspeto que fornece as regras de funcionamento e mecanismos para planear 
e controlar o fluxo de material. 

Estes elementos representam as várias facetas necessárias para suportar a filosofia Lean, e o 
desenvolvimento destes elementos irá impulsionar a empresa para o sucesso (Feld 2000). 
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2.2.1 Desperdícios 

As atividades de uma empresa estão divididas em três grandes categorias, as que trazem 
efetivamente valor para o cliente, as que não trazem mas são essenciais para o processo e as 
que são puro desperdício (Carreira 2005). 
Segundo (Carreira 2005) e (Pinto 2008) existem 7 categorias de desperdícios: 

• Produção: Produzir em excesso ou cedo demais o que resulta em fluxos irregulares de 
materiais e informação, ou excesso de stock; 

• Transporte: Deslocações excessivas de pessoas, materiais e informação resultando em 
dispêndio desnecessário de capital, tempo e energia; 

• Movimento: Desorganização dos locais de trabalho resultando em mau desempenho e 
despreocupação de aspetos ergonómicos; 

• Tempos de espera: Tempo de espera quando materiais, pessoas, equipamentos ou 
informações não estão prontos; 

• Processos: Uso incorreto de equipamentos ou ferramentas, aplicação de recursos e 
processos inadequados às funções, aplicação de procedimentos demasiado complexos 
ou incorretos ou sem a informação necessária; 

• Stock: Demasiados tempos e locais de armazenamento, falta de informação ou 
produtos, resultando em custos excessivos e baixo desempenho e mau serviço prestado 
ao cliente; 

• Erros de qualidade: Produto que contém erros, falhas ou não tem as especificidades 
pedidas pelo cliente. 

O objetivo da filosofia Lean consiste em especificar o que confere realmente valor para o 
cliente e reduzir as atividades que não trazem valor mas são necessárias, eliminando os 
desperdícios. Devem-se identificar todas as ações necessárias desde o pedido até à entrega ao 
cliente, analisar criteriosamente todas essas ações e identificar quaisquer ações que não 
tragam valor. Esta análise deve ser constante e cíclica e para uma gestão de atividades eficaz é 
necessário mensurar as mesmas (Womack e Jones 2003). 

2.2.2 Gestão Visual 

A gestão visual é um princípio fundamental da filosofia Lean.  Uma normalização baseada em 
figuras, desenhos e imagens criativas é de entendimento rápido, fácil e acessível a qualquer 
pessoa. Sendo assim, este método requer que todo o local de trabalho disponha de sinais 
sonoros ou visuais que informem as pessoas do que fazer, quando fazer, o que está a correr 
mal, e quem precisa de ajuda (Coimbra 2013). 
Deste modo, a gestão visual deve mostrar como fazer o trabalho e de que modo, os materiais e 
as ferramentas que são utilizados. É importante mostrar como e onde as coisas são 
armazenadas e mostrar os níveis de stock atualizados, assim como os status dos processos. 
Por fim, a gestão visual deve indicar quando as pessoas precisam de ajuda e identificar áreas 
de perigo. 
A grande relevância da gestão visual é a execução de sistemas simples e intuitivos que ajudam 
as pessoas a melhor gerir e controlar processos, evitando erros, desperdícios de tempo e 
dando-lhes mais autonomia (Pinto 2006). 



Aumento da produtividade do centro de distribuição de uma fábrica de tintas 
 

13 

2.2.3 Método 5S 

O método 5S tem como objetivo sistematizar as atividades de trabalho, de forma a melhorar a 
situação atual. A metodologia possibilita desenvolver um planeamento sistemático, 
permitindo de imediato maior produtividade, segurança, clima organizacional e motivação 
dos funcionários, com consequente melhoria da competitividade organizacional (Courtois, 
Martin-Bonnefous, e Pillet 2006). 
Segundo (Liker e Meier 2006) e (Courtois, Martin-Bonnefous, e Pillet 2006) pode-se 
considerar a Tabela 1 como explicação do método 5S. 

Tabela 1 - Quadro explicativo do 5S 

5S Tradução Pergunta Objetivo 

SEIRI Triagem É útil? Eliminar do espaço de trabalho o que 
seja inútil 

SEITON Organização É fácil encontrar? Organizar o espaço de trabalho de 
forma eficaz 

SEISO Limpeza Posto de trabalho 
está sujo? Melhorar o nível de limpeza 

SEIKETSU Normalização Qual é o standard? Criar normas claras para 
triagem/arrumação/limpeza 

SHITSUKE Disciplina O processo é 
respeitado? Incentivar melhoria contínua 

E segundo (Pinto 2008), o método 5S é descrito por 5 fases: 

1S – Triagem: Tudo o que não for necessário para a atividade deve ser removido do local de 
trabalho. Assim, o foco ficará apenas nas coisas úteis; 

2S – Organização: O intuito é ter locais definidos para cada coisa, e sempre que possível os 
materiais devem estar identificados, para que estejam acessíveis de forma segura e rápida; 

3S – Limpeza: Apreço pela limpeza do ambiente e das instalações para melhorar a qualidade 
de trabalho e mais facilmente detetar anormalidades; 

4S- Normalização: - A definição de padrões é fundamental para a manutenção dos 
progressos alcançados pelo grupo; 

5S- Disciplina: Deve-se garantir que todos os envolvidos trabalham em cumprimento com os 
compromissos assumidos através de regras e normas de organização, arrumação e limpeza.  

(Ribeiro 2015) considera que os 5 principais passos para uma implantação efetiva do 5S são: 
Sensibilização dos diretores: Sendo o 5S um processo que torna a empresa mais produtiva e 
segura com resultados concretos a médio/longo prazo, é necessário o compromisso dos 
diretores para tratar este método como uma ferramenta para obtenção de dados; 

Escolha adequada dos responsáveis do projeto: É necessário nomear uma pessoa ou uma 
equipa responsável pela implementação e coordenação do 5S na empresa; 

Formação apropriada dos supervisores: Os supervisores têm um papel muito importante, 
pois têm a liderança direta sob a equipa operacional, logo devem estar conscientes, devem 
entender o conceito do método e devem reconhecer toda a sua eficiência; 
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Formação adequada dos colaboradores: É essencial formar os colaboradores e mostrar-lhes 
que este método é uma mais-valia para as suas condições de trabalho; 
Auditorias: As auditorias são uma forma de entender se o trabalho está a ser cumprido 
conforme o novo método.  

2.3 Indicadores de desempenho 

As empresa estabelecem estratégias para desenvolver e usar de modo eficiente os recursos 
para atingir as metas propostas num ambiente dinâmico e competitivo. Contudo, é essencial 
fazer avaliações destes planos de ações, para que de modo comparativo se possa analisar o 
cumprimento dos objetivos. Para se ser capaz de medir o grau de realização dos objetivos da 
empresa tem que se definir e monitorizar indicadores de desempenho. 
Concluindo, sabe-se que os indicadores de desempenho pretendem monitorar a qualidade das 
atividades internas à empresa ou a qualidade dos seus parceiros (Ângelo 2005). 

2.3.1 Objetivos e Classificações 

A escolha de um sistema adequado de indicadores permite controlar de forma contínua os 
fatores críticos para atingir melhorias nas decisões, tanto no presente como no futuro da 
empresa (Freitas 2011). 
Segundo (Freitas 2011), os objetivos base da escolha e controlo sistemático de um sistema de 
indicadores são:  

• Satisfazer os objetivos e metas propostos; 

• Auxiliar os recursos da organização; 

• Prevenir erros e as suas reincidências; 

• Controlar os processos; 

• Identificar os desvios e as suas causas; 

• E para verificar o cumprimento das políticas e dos procedimentos. 
Existem variadíssimas formas de classificar os indicadores de desempenho. Segundo (Ângelo 
2005), os indicadores podem ser classificados como: 

• Indicadores Internos: Focam-se no desempenho dos processos internos à empresa; 

• Indicadores Externos: Focam-se no desempenho dos serviços prestados pelas 
instituições parceiras da empresa. 

E segundo (Harmon 2010) e (Rodrigues 2002) citado por (Gil da Costa 2013) os indicadores 
podem ser classificados como: 

• Indicadores de resultados: fornecem resultados acerca do passado da empresa; 

• Indicadores indutores: avaliam variáveis para ser possível aplicar ações de melhorias. 
E por fim, segundo (Boente 2015) classificam-se como: 

• Indicadores de inputs: Relacionados com os recursos necessários para a execução de 
um determinado processo; 

• Indicadores de processos: Focam-se na eficiência do processo em si; 
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• Indicadores de output: Medem a eficácia do processo, ou seja, se o processo foi 
executado da melhor forma. 

2.3.2 Seleção dos indicadores de desempenho mais adequados 

O conjunto de indicadores de desempenho deve mensurar as operações para que seja possível 
verificar se se está a obter sucessos e além disso acompanhar e medir cada etapa do processo 
(Shiro 2011). 
A seleção dos indicadores deve seguir a ótica SMART, segundo vários autores e citado por 
(Gil da Costa 2013): 

• Specific (específicos) — devem ser bem definidos; 

•  Measurable (mensuráveis) – devem poder ser avaliados; 

• Attainable (alcançáveis) – devem poder ser alcançáveis; 

•  Relevant (relevantes) – devem ser orientados para a sua estratégia; 

• Time-bound (temporizáveis) – devem ter bem definidos períodos temporais. 

2.3.3 OEE  

O TPM significa, total productive maintenance (manutenção produtiva total), devendo ser 
realizada com a colaboração de todos os elementos da organização, e visa a maximização do 
rendimento operacional dos equipamentos. Esta maximização do índice operacional, reflete-se 
no incremento na produtividade global (Nakajima 1990). 
OEE – Overall Equipment Effectiveness – Eficácia Global do Equipamento 

O OEE é compreendido como uma ferramenta que permite mensurar a eficiência dos 
equipamentos, tendo em conta três índices. É um importante indicador do TPM e através da 
sua análise pode-se tirar conclusões acerca das áreas em que se deve atuar  (Nakajima 1990). 
O OEE é calculado: 

𝑂𝐸𝐸 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒	𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒	×Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒	𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	×Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒	𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

Nakajima definiu os seguintes índices para o cálculo do OEE: 

a) Índice disponibilidade 

É a relação entre o tempo de funcionamento total da máquina e o tempo efetivo de operação. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒	𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒	 = 	
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝑝𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚	𝑛ã𝑜	𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 	

onde, 
o tempo disponível o tempo total (jornada de trabalho) menos as paragens programadas 
(descanso, refeições, pausas programadas, manutenção programada, reuniões, etc.) 
o tempo de paragens não programadas diz respeito às avarias, setup e ajustes.  

b) Índice do rendimento  
Este índice é composto pelo índice da velocidade operacional e o índice de operação efetiva, 
relativo à primeira e segunda parcela, respetivamente.  
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Tempo total

Tempo disponível Paragens programadas

Paragens não programadasTempo de de produção

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒	𝑑𝑜	𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

=
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑛𝑜	𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜	𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑛𝑜	𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜	𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜

×
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎	𝑥	𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑜	𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜	𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝑝𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚	𝑛ã𝑜	𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 

c) Índice de qualidade 
Relativo ao número de peças aprovadas, que não necessitam de trabalhados originalmente não 
previstos. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠	𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 = 	
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎 − 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎  

 
Para mais facilmente compreender os conceitos associados ao OEE, a Figura 9, explicita-os. 
Em suma, o objetivo do TPM é melhorar a estrutura orgânica da empresa através da melhoria 
das pessoas e equipamentos.  

Para a obtenção de um rendimento global, deve-se eliminar as seis grandes perdas apontadas 
pelo TPM. Na tabela 2, observa-se essas perdas e o respetivo componente do OEE que é 
afetado (Nakajima 1990). 

Tabela 2 - Seis grandes perdas 

Perdas Observação Componente do OEE  

Avarias Quebra ou falha do equipamento 
Disponibilidade 

Setup e ajustes Paragem para mudanças e ajustes 

Micro-paragens Interrupção momentânea resultante de um problema  
Rendimento Redução de 

velocidade  Refere-se à diferença entre velocidade nominal e real  

Produtos 
defeituosos Retrabalho ou produtos defeituosos 

Qualidade 
Queda do 

rendimento 
Decorre entre o momento de início da produção e da 

estabilização do processo 

Figura 9 - Conceitos associados ao OEE 
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3 Situação Atual 
Nesta fase irá ser apresentada a situação encontrada no início do projeto. Inicialmente é 
efetuada uma análise do funcionamento do centro de distribuição da CIN, sendo analisada, 
posteriormente, a carteira de encomendas onde se apresentam os problemas encontrados.  

No Anexo A é apresentada uma síntese dos termos utilizados ao longo deste capítulo. 

3.1 Processos e operações no Centro de Distribuição 
Neste subcapítulo serão abordados os processos e operações que ocorrem no centro de 
distribuição. Será detalhado como se processa um pedido de uma encomenda no ERP da 
empresa e posteriormente serão analisadas as operações ocorridas no armazém. 

3.1.1 Processo de distribuição  
O processo de distribuição é iniciado com a gravação de uma encomenda, pelo cliente via 
internet ou pelo atendimento, que deixará a encomenda em status 10. De seguida, o 
atendimento valida a encomenda e esta fica disponível para separação, ficando em status 20. 
O departamento de sistema de gestão do armazém, SGA, em concordância com o plano de 
distribuição pré-definido pela empresa, apresentado no Anexo B, efetua uma ordem de 
separação no sistema informático, passando a encomenda a status 30. A encomenda com 
ordem de separação fica em fila de espera até que seja a sua vez de ser separada e, 
posteriormente, é colocada e confirmada no respetivo cais de saída, para ser expedida de 
acordo com as regras de expedição relativas ao transporte. 
Para acompanhar o transporte é necessário a impressão das Guias de Remessa, GR, 
documento que acompanha a documentação da carga a ser enviado para o destinatário. Após 
impressão da GR, o sistema confere à encomenda o status 451. Após o carregamento da carga 
é emitida a guia de transporte, documento de transporte obrigatório que acompanha a 
circulação.  

Ao último status, 60, corresponde à faturação financeira, que é da responsabilidade do 
departamento IT2. 

Na Tabela 3 é apresentado o status da encomenda em numerário que diz respeito ao estado 
atual da encomenda, e o respetivo utilizador/departamento responsável pela mudança de 
estado. 
 

 

                                                
1 O status 45 é também denominado por faturação. (Ver Anexo A) 
2 Information technologie, Tecnologias da informação. 
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Tabela 3 - Estados de uma encomenda e o respetivo responsável 
Estado Encomenda Status Utilizador/Departamento 
Encomenda Gravada 10 Cliente/Atendimento 

Encomenda Confirmada 20 Atendimento 
Picklist Impressa (Em separação) 30 SGA 
Picklist Confirmada (Separada) 40 SGA 

GR Impressa (Mercadoria 
confirmada no cais) 45 SGA 

Encomenda Faturada 60 Departamento IT 

3.1.2 Operações do centro de distribuição 
Em qualquer empresa industrial é fundamental compreender e analisar as operações que 
dizem respeito à sua atividade. No caso do CD da CIN, as operações fundamentais são 
analisadas em seguida. 

Receção 
A receção é uma atividade que tem como objetivo confirmar que o material é entregue de 
acordo com o pedido, em boas condições, nas quantidades e no momento certo. 
Diariamente, o número de paletes recebidas é, aproximadamente, 60 e o período de receção é, 
preferencialmente, durante a manhã. Assim, o operário conseguirá atempadamente 
encaminhar as encomendas para o seu destino, não havendo acumulação de mercadoria para 
rececionar. 
Existem 3 áreas de destino da receção no CD, sendo: 

• O armazém automático, com capacidade para 13500 paletes e 6000 caixas; 
• O armazém convencional, com capacidade para 1000 paletes, apropriado para 

produtos frágeis ou com dimensões não compatíveis com o armazém automático; 
• Área de expedição imediata, zona de crossdocking em que todo o material é expedido 

no máximo de 48h. 
As paletes podem provir de: 

• Fornecedores internos (fábricas da CIN): Onde as paletes já se encontram registadas 
no sistema, e assim, vão diretamente do camião de chegada para o destino de 
armazenamento; 

• Fornecedores externos: O colaborador terá de confirmar a mercadoria e dividir os 
produtos e lotes em paletes CIN, dado que as paletes são monoproduto e monolote, 
confirmar o cadastro e registar a chegada da mercadoria no sistema. Posteriormente 
usará o sistema informático WBoss3 para decidir o destino e encaminhar a mercadoria 
para o mesmo.    

Separação 
A separação consiste na recolha de produtos, com base, e por forma a satisfazer, os pedidos 
dos clientes.  
A separação dos pedidos no CD da CIN pode ser efetuados no:  

• Armazém convencional, pedido a pedido e de forma manual; 
 

                                                
3 Warehouse Boss 
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• Armazém automático, onde pode ocorrer de duas formas: 
1. Separação de produtos em paletes:  

O armazém automático de paletes é composto por 4 postos de trabalho e com, 
caso seja necessário no futuro, capacidade para a construção de mais um posto. 
Cada posto está responsável por 5 mesas, com um manipulador adaptável à 
separação dos vários produtos. O posto central tem prioridade sobre todos os 
outros postos, pois é o posto dedicado aos pedidos urgentes. 

O armazém automático está associado a 3 tipos de separação: 
§ Paletes completas - separação em que a palete não passa pelo posto e 

vai diretamente para o tapete de saída; 
§ Picking inverso – separação em que, no caso do pedido do cliente ser 

superior a 70% da palete completa, esta será colocada na mesa para a qual é 
feita a separação e aparecerá uma palete vazia no posto para onde o 
colaborador colocará o excedente a ser armazenado; 
§ Picking normal – separação onde a palete virá ao posto de picking para 

ser colocada na mesa destinada, pelo sistema, a servir o pedido. 

Após concluir a separação da palete, por conclusão do pedido ou por limite de 
capacidade, o colaborador fecha a palete informaticamente e é atribuído um 
código ao qual fica associado todo o histórico (produtos, quantidades, lotes, 
colaborador que efetuou separação, tempos, …). De seguida a palete é colocada 
no tapete de saída. 

2. Separação no armazém de caixotes: 
O produto chega ao posto de separação e é colocado pelo colaborador dentro de 
um caixote no canal destinado, pelo sistema, para a preparação do pedido, que é 
sinalizado pela ativação do indicador luminoso informando as quantidades a 
separar. Quando a preparação do pedido está concluída, o caixote é encaminhado 
para o posto de consolidação. Seguidamente, no posto de consolidação de paletes 
e caixotes, procede-se à junção dos produtos, do caixote, já separados, na palete já 
concluída.  

Expedição 
A CIN subcontrata todo o transporte, o qual assume toda a responsabilidade sobre a carga, a 
partir do momento que o veículo sai da empresa. 
Os envios podem ser por grupagem (LTL4), por camião completo (FTL5) ou por contentor, 
sendo que a escolha feita é dependente de várias premissas e com o intuito de responder ao 
cliente ao mínimo custo possível. 

Logística Inversa|Devoluções 
A gestão de devoluções tem por objetivo zelar pelo interesse dos clientes e garantir um 
serviço de pós-venda de qualidade. As devoluções na empresa tanto podem advir de clientes 
internos ou externos, pelos mais variados motivos, sendo os mais comuns:  

                                                
4 Less Than Truckload 
5 Full Truckload 
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• Devolução anual de lojas;  
• Transferências entre lojas;	
• Embalagens danificadas em transporte.	

O destino do material poderá ser:  
• Destruir: O material para destruir é enviado anualmente para abate com fiscalização 

exterior; 
• Recuperar: Todas as sextas-feiras é enviado, para a fábrica CIN, material que possa ser 

reaproveitado;	
• Armazenar: Quando o material se encontra em bom estado e respeitando os 

parâmetros de qualidade, volta a ser armazenado.	

Afinação 
A afinação é feita através de um sistema tintométrico, assistida por um programa informático, 
onde se disponibilizam todas as cores pela junção de corantes a uma base.  
A secção de afinação é composta por sete máquinas, sendo: duas para fins industriais, três 
para fins decorativos, uma para tintas aquosas em contexto industrial e uma para afinações 
sem uso de base. Existe também uma zona de afinação manual ao peso, para tipos de tintas 
usadas em retoques.  
O processo de afinação, inicia-se com a receção das bases, onde se dá entrada da encomenda 
no sistema e este devolve informação acerca da referência da cor. De seguida, na máquina de 
afinação, seleciona-se a cor e esta doseia os corantes para a embalagem e seguidamente a 
embalagem irá para o agitador automático. A título de exemplo, sabe-se que a afinação de 
uma lata de 20 litros demora 8 minutos, sendo 4 minutos gastos na junção do corante à base e 
os outros 4 minutos gastos na agitação. 

Exportação 
A exportação da CIN é responsável pelo envio de mercadoria para todos os países fora da 
União Europeia. O transporte pode ser feito por 3 vias: 

• Via marítima: São utilizados contentores de 20” ou 40” que podem ser carregados com 
paletes de exportação6 ou a granel, ou seja, sem paletes associadas, que permite o 
transporte de mais produtos. A título de exemplo, a capacidade de um contentor com 
paletes de exportação é 720 latas de 15L, e de um contentor a granel é 1000 latas de 
15L; 

• Via Terrestre: Em alguns casos compensa enviar por camião, seja pela flexibilidade de 
transporte ou devido ao tempo de trânsito. Neste caso são usadas paletes CIN7; 

• Via Aérea: Esta via só é utilizada em situações excecionais e para enviar, geralmente, 
pequenas quantidades de forma rápida, devido às restrições associadas aos produtos. 

  

                                                
6 As paletes usadas na exportação são diferentes das paletes europeias por questões de otimização de espaço. 
7 Paletes utilizadas em toda a CIN, com as medidas da palete europeia.  
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Figura 10 – Primeira análise dos erros 

3.2 Análise da carteira de encomendas 

No centro de distribuição da CIN há, diariamente, um número elevado de encomendas para 
vários destinos, nacionais e internacionais, e de variados tipos de clientes. Este projeto surgiu 
em resposta a um problema que afetava a capacidade de trabalho no CD, que consistia em o 
sistema não agrupar as encomendas de um cliente, pedidas para o mesmo dia e para a mesma 
morada. Ou seja, um cliente fazia várias encomendas para o mesmo dia de saída e para a 
mesma morada, e o sistema tratava-as como encomendas separadas. 

A resolução deste problema irá otimizar o processo, e consequentemente, melhorar o serviço 
prestado, nos seguintes pontos: 

• Diminuição do número de guias de remessa, o que reduz o arquivo e a possibilidade 
de extravio de documentos. Atualmente, cada encomenda dá lugar a uma ou mais guia 
de remessas, mesmo que a data de entrega e o endereço seja coincidente;  

• Melhoria do processo de separação, sendo que, atualmente, cada encomenda é 
separada individualmente e consolidada à posteriori; 

• Redução do número de paletes utilizadas. 
O modo de análise deste problema teve várias fases e à medida em que se fragmentavam e se 
examinavam todas as hipóteses de falha, foram surgindo vários erros que foram resolvidos.  

3.2.1 Primeira análise dos problemas 

Numa primeira análise foram analisadas todas as linhas das guias de remessa de três clientes 
(X1, X2 e X3) e fez-se um estudo para saber, de forma percentual, qual a quantidade de erros 
que existia. Após conclusão, o estudo revelou que em 763 linhas existiam 249 erros.  

Na Figura 10, apresenta-se a primeira análise, distribuída pelos três clientes em estudo. 
Encarado o problema e feita a primeira análise dos erros, verifica-se que é um problema 
preocupante no CD. 

 
 
 

3.2.2 Observação do problema 

Foram analisadas as guias de remessa de 3 diferentes clientes habituais entre Agosto e 
Outubro de 2016. A Tabela 4 apresenta um exemplo, onde se verifica que existem várias 
guias de remessa para duas encomendas de um cliente, para a mesma data de saída e com 
destino à mesma morada. 

 

X1 X2 X3
Nº	Linhas 352 221 190

Nº	Erros 68 127 54
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Tabela 4 - Análise das guias de remessa de um cliente 

Data Hora Morada Antes Depois 

26-9-2016 8:27 Morada1 1 

1 
26-9-2016 8:27 Morada1 2 

26-9-2016 8:27 Morada1 3 

26-9-2016 8:27 Morada1 4 

28-9-2016 8:36 Morada2 5 

2 28-9-2016 8:36 Morada2 6 

28-9-2016 8:36 Morada2 7 

Ou seja, foram enviadas 7 guias de remessa para um cliente, quando se poderia apenas ter 
enviado apenas 2, uma referente ao dia 26 e outra referente ao dia 28. Esta situação é 
problemática, pois condiciona o serviço e é contraproducente. 

3.2.3 Metodologia do projeto 

Após entender o problema e qual o impacto negativo que este tinha no CD, foram analisadas 
as suas causas, com vista a solucioná-las. Efetuaram-se vários estudos, de diversas formas, 
dando ênfase a diversas variáveis, de modo a conseguir abranger todos os problemas.  
Primeiro fora estudadas, linha a linha, todas as encomendas em que as guias de remessa são 
diferentes. No primeiro estudo, foram comparados os números das picklists finais e os 
números das encomendas, das linhas onde as GR eram diferentes. Este primeiro estudo deu 
acesso aos problemas 1, 2 e 3, explicados a seguir. De seguida, de forma a aprofundar o 
estudo, compararam-se as datas e horas das linhas com GR diferentes, com as datas e horas do 
plano de distribuição8 definido. Observou-se, também, a relação das picklists iniciais e finais 
das diferentes linhas. Esta análise forneceu conhecimento dos problemas 5, 6 e 7, explicados a 
seguir. Os problemas tiveram por base o esquema apresentado no Anexo C. 

3.2.4 Problemas encontrados  

Problema 1  
Neste problema observa-se que o cliente fez várias encomendas (pelo menos duas, pois temos 
dois números de encomendas), para o mesmo dia e para a mesma morada. A hora de 
colocação em separação (status 30) é a mesma (20.06h), a hora de faturação (status 45) 
também (17.36h) e a carga saiu do CD ao mesmo tempo, como se observa nas Tabelas 5 e 6. 
À primeira vista parece que está tudo conforme o previsto, contudo, as guias de remessa 
impressas são diferentes, portanto poderá ser um problema derivado de parametrizações de 
algum campo do software. 

Tabela 5 - Tabela que exemplifica o problema 1 
Cliente Enc Ln Data GR GR Data Ped Pick ST 

X1 6194120 38 20160915 1690597 20160916 1997624 60 
X1 6194455 17 20160915 1690598 20160916 1997624 60 

                                                
8 O plano de distribuição está apresentado no anexo B. 
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Tabela 6 - Tabela que exemplifica o problema 1 
Encomenda Linha ST Descrição Data Horas 

6194455 17 10 New order line 2016/09/14 18:09:28 
6194455 17 20 Order confirmation print 2016/09/14 18:36:16 
6194455 17 30 Pick list print 2016/09/14 20:06:49 
6194455 17 40 Pick list confirmation 2016/09/15 17:37:08 
6194455 17 45 Transport note print 2016/09/15 17:37:36 
6194455 17 60 Invoicing 2016/09/15 23:50:07 
6194120 38 10 New order line 2016/09/14 17:05:41 
6194120 38 20 Order confirmation print 2016/09/14 17:44:41 
6194120 38 30 Pick list print 2016/09/14 20:06:31 
6194120 38 40 Pick list confirmation 2016/09/15 17:37:03 
6194120 38 45 Transport note print 2016/09/15 17:37:35 
6194120 38 60 Invoicing 2016/09/15 23:50:05 

Problema 2 
Neste problema observa-se que o cliente fez pelo menos duas encomendas (status 10) para 
serem entregues no mesmo dia e na mesma morada. Foram colocadas em separação (status 
30) às 20:06h e foram faturadas (status 45) às 17:37h, como se pode ver na Tabela 8. 
Ao analisar a Tabela 7, consegue-se verificar, que ao contrário do problema 1, as picklists 
finais são diferentes. 

Tabela 7 - Tabela que exemplifica o problema 2 
Cliente Enc Ln Data GR GR Data Ped Pick ST 

X1 6194120 38 20160915 1690597 20160916 1997624 60 
X1 6194478 2 20160915 1690596 20160916 1997583 60 

Tabela 8 - Tabela que exemplifica o problema 2 
Encomenda Linha ST Descrição Data Hora 

6194478 2 20 New order line 2016/09/14 18:11:09 
6194478 2 30 Pick list print 2016/09/14 20:07:16 
6194478 2 40 Pick list confirmation 2016/09/15 17:36:59 
6194478 2 45 Transport note print 2016/09/15 17:37:15 
6194478 2 50 New order line 2016/09/15 23:48:06 
6194478 2 60 Invoicing 2016/09/15 23:50:03 
6194120 38 10 New order line 2016/09/14 17:05:41 
6194120 38 20 Order confirmation print 2016/09/14 17:44:41 
6194120 38 30 Pick list print 2016/09/14 20:06:31 
6194120 38 40 Pick list confirmation 2016/09/15 17:37:03 
6194120 38 45 Transport note print 2016/09/15 17:37:35 
6194120 38 50 New order line 2016/09/15 23:48:07 
6194120 38 60 Invoicing 2016/09/15 23:50:05 

Problema 3 
Neste caso o cliente fez uma encomenda às 18:09h com o número 6196867, tendo sido 
colocado em separação (status 30) às 20:16h, contudo, a hora de faturação (status 40) é 
diferente nas duas linhas, como se pode ver nas Tabelas 9 e 10. Ao observar a Tabela 9, pode 
ser notado que a picklist final também é diferente, o que demonstra dois tipos de problemas, 
tanto na faturação da encomenda como na parametrização da mesma. 
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Tabela 9 - Tabela que exemplifica o problema 3 
Cliente Enc Ln Data GR GR Data Ped Pick ST 

X2 6196867 3 20160916 1691062 20160919 1998204 60 
X2 6196867 2 20160916 1690999 20160919 1998506 60 

Tabela 10 - Tabela que exemplifica o problema 3 
Encomenda Linha ST Descrição Data Horas 

6196867 2 10 New order line 15-9-2016 18:09:22 
6196867 2 20 Order confirmation print 15-9-2016 18:24:52 
6196867 2 30 Pick list print 15-9-2016 20:16:01 
6196867 2 40 Pick list confirmation 16-9-2016 14:02:24 
6196867 2 45 Transport note print 16-9-2016 14:02:27 
6196867 2 50 New order line 16-9-2016 23:47:51 
6196867 2 60 Invoicing 16-9-2016 23:49:53 
6196867 3 10 New order line 15-9-2016 18:09:22 
6196867 3 20 Order confirmation print 15-9-2016 18:24:52 
6196867 3 30 Pick list print 15-9-2016 20:16:01 
6196867 3 40 Pick list confirmation 16-9-2016 15:38:48 
6196867 3 45 Transport note print 16-9-2016 15:38:49 
6196867 3 50 New order line 16-9-2016 23:47:55 
6196867 3 60 Invoicing 16-9-2016 23:49:53 

Problema 4 
As encomendas foram gravadas em dias diferentes, mas foram pedidas para o mesmo dia e 
morada e por isso deviam ser agrupadas, como se observa nas Tabelas 11 e 12. No caso deste 
exemplo, a hora de separação é a mesma, mas há um desfasamento da hora de faturação 
(status 40). Existem outros casos em que a hora de colocação em separação é diferente, mas 
em que a encomenda também foi pedida para o mesmo dia e para a mesma morada, e mesmo 
a hora de gravação, sendo em dias diferentes, devia agrupar.  

Tabela 11 - Tabela que exemplifica o problema 4 
Cliente Enc Ln Data GR GR Data Ped Pick ST 

X2 6210405 2 20160923 1693499 20160926 2001157 60 
X2 6196874 11 20160923 1693635 20160926 2000899 60 

Tabela 12 - Tabela que exemplifica o problema 4 
Encomenda Linha ST Descrição Data Hora 

6196874 11 10 New order line 15-9-2016 18:09:38 
6196874 11 10 Changed order line 15-9-2016 18:28:01 
6196874 11 20 Order confirmation print 15-9-2016 18:28:49 
6196874 11 30 Pick list print 22-9-2016 22:00:09 
6196874 11 40 Pick list confirmation 23-9-2016 15:17:23 
6196874 11 45 Transport note print 23-9-2016 15:17:25 
6196874 11 50 New order line 23-9-2016 23:47:56 
6196874 11 60 Invoicing 23-9-2016 23:50:05 
6210405 2 10 New order line 22-9-2016 18:09:47 
6210405 2 20 Order confirmation print 22-9-2016 18:25:56 
6210405 2 30 Pick list print 22-9-2016 22:01:24 
6210405 2 40 Pick list confirmation 23-9-2016 11:46:55 
6210405 2 45 Transport note print 23-9-2016 11:47:00 
6210405 2 50 New order line 23-9-2016 23:47:41 
6210405 2 60 Invoicing 23-9-2016 23:50:07 
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Problema 5 
Neste problema observa-se que ambas as encomendas são colocadas a separar ás 22h e são 
faturadas ao mesmo tempo (11:46h). Como se observa na Tabela 13, as picklists iniciais (o 
que deve ser separado) e as picklists finais (o que foi efetivamente separado) são iguais nas 
duas encomendas. Logo, como parece estar tudo bem, deverá ser um erro de parametrização. 

Tabela 13 - Tabela que exemplifica o problema 5 
Encomenda Linha Descrição Data Hora   

6196874 9 New order line 2016/09/15 18:09:38   
6196874 9 Changed order line 2016/09/15 18:28:10 Pick Inicial 01G2000899 
6196874 9 Order confirmation print 2016/09/15 18:28:49 Pick Final 2001157 
6196874 9 Pick list print 2016/09/22 22:00:08   
6196874 9 Pick list confirmation 2016/09/23 11:46:57   
6196874 9 Transport note print 2016/09/23 11:46:59   
6196874 9 New order line 2016/09/23 23:47:41   
6196874 9 Invoicing 2016/09/23 23:50:05   
6210405 2 New order line 2016/09/22 18:09:47   
6210405 2 Order confirmation print 2016/09/22 18:25:56 Pick Inicial 01G2000899 
6210405 2 Pick list print 2016/09/22 22:01:24 Pick Final 2001157 
6210405 2 Pick list confirmation 2016/09/23 11:46:55   
6210405 2 Transport note print 2016/09/23 11:47:00   
6210405 2 New order line 2016/09/23 23:47:41   
6210405 2 Invoicing 2016/09/23 23:50:07   

Problema 6 
No problema 6 denota-se que as encomendas são colocadas em separação ao mesmo tempo, 
contudo há um desfasamento na hora de faturação, como se observa na Tabela 14. 

Tabela 14- Tabela que exemplifica o problema 6 
Encomenda Linha Descrição Data Hora 

  6216906 3 New order line 2016/09/26 18:10:39     
6216906 3 Order confirmation 

print 
2016/09/26 19:28:15 Pick Inicial 01G2001923 

6216906 3 Pick list print 2016/09/26 20:07:15 Pick Final 2002158 
6216906 3 Pick list confirmation 2016/09/27 11:10:00 

  6216906 3 Transport note print 2016/09/27 11:10:07 
  6216906 3 New order line 2016/09/27 23:47:45 
  6216906 3 Invoicing 2016/09/27 23:50:01 
  6216906 11 New order line 2016/09/26 18:10:39 
  6216906 11 Order confirmation 

print 
2016/09/26 19:28:15     

6216906 11 Pick list print 2016/09/26 20:07:16 Pick Inicial 01G2001923 
6216906 11 Pick list confirmation 2016/09/27 16:21:01 Pick Final 2001923 
6216906 11 Transport note print 2016/09/27 16:21:07 

  6216906 11 New order line 2016/09/27 23:48:04 
  6216906 11 Invoicing 2016/09/27 23:50:01  
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Problema 7 
Nesta situação, as encomendas apesar de não terem sido pedidas pelo cliente ao mesmo 
tempo, foram pedidas para o mesmo dia e para a mesma morada. Denota-se que as horas de 
colocação em separação são diferentes, como se observa na Tabela 15. 

Tabela 15 - Tabela que exemplifica o problema 7 
Encomenda Linha Descrição Data Hora   6288155 3 New order line 2016/11/07 12:05:42   6288155 3 Order confirmation print 2016/11/07 12:37:12   6288155 3 Pick list print 2016/11/07 15:42:26 Pick Inicial 01G2016802 

6288155 3 Pick list confirmation 2016/11/08 12:30:43 Pick Final 2016802 
6288155 3 Transport note print 2016/11/08 12:30:47   6288155 3 New order line 2016/11/08 23:47:33   6288155 3 Invoicing 2016/11/08 23:49:45   
6288422 4 New order line 2016/11/07 17:05:43   6288422 4 Order confirmation print 2016/11/07 17:33:51   6288422 4 Pick list print 2016/11/07 19:57:56   
6288422 4 Pick list confirmation 2016/11/08 14:35:39 Pick Inicial 01G2016932 
6288422 4 Transport note print 2016/11/08 14:35:47 Pick Final 2016932 
6288422 4 New order line 2016/11/08 23:47:36   6288422 4 Invoicing 2016/11/08 23:49:45  

 

 

 

Outros problemas - Rutura stock 

Quando há rutura de stock, há quebra da encomenda e consequentemente desfasamento na 
cronologia do processo, o que leva a diferentes momentos de separação e consequentemente 
diferentes guias de remessa. Esta discordância temporal é dependente da reposição de stock. 
Como se pode ver na Tabela 16, a linha 12 só foi posta em separação no dia 22-09, enquanto a 
linha 1 foi posta em separação dia 21-09. Isto significa que quando a encomenda chegou ao 
estado 30 a encomenda subdividiu-se em duas picklists, pois houve rutura de stock na 
encomenda correspondente à linha 12. A reposição do stock dessa linha foi feita no dia 22-09 
às 15:57h e essa linha foi então separada. Esta condição não é relevante para o estudo em 
questão, pois não depende do CD, mas sim de fornecedores. 

Tabela 16 - Tabela que exemplifica o problema de rutura de stock 
Encomenda Linha ST Descrição Data Hora 

6208039 1 10 New order line 21-9-2016 18:10:15 
6208039 1 20 Order confirmation print 21-9-2016 18:44:59 
6208039 1 30 Pick list print 21-9-2016 21:54:58 
6208039 1 40 Pick list confirmation 22-9-2016 14:14:16 
6208039 1 60 Invoicing 22-9-2016 23:50:32 
6208039 12 10 New order line 21-9-2016 18:10:16 
6208039 12 10 Changed order line 21-9-2016 18:44:09 
6208039 12 20 Order confirmation 21-9-2016 18:44:59 
6208039 12 30 Pick list print 21-9-2016 21:54:59 
6208039 12 30 Pick list print 22-9-2016 8:54:51 
6208039 12 30 Pick list print 22-9-2016 15:57:25 
6208039 12 40 confirmation 23-9-2016 17:53:26 
6208039 12 60 Invoicing 23-9-2016 23:50:15 
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De forma a facilitar a compreensão, foi construída a Tabela 17 com um resumo com todos os 
problemas anteriormente apresentados e as diferenças respetivas. 
 

Tabela 17 - Resumo de todos os problemas 

 Número da 
encomenda 

Guia de 
remessa 

Data 
de 
pedido 

Data de 
gravação 
da 
encomenda 

Picklist 
Inicial 

Picklist 
Final 

Hora de 
faturação 

Hora de 
colocação 
em 
separação 

1 ≠ ≠ = Mesmo dia - = = = 
2 ≠ ≠ = Mesmo dia - ≠ = = 
3 = ≠ = Mesmo dia - ≠ ≠ = 

4 ≠ ≠ = Dias 
diferentes - ≠ ≠ = ou ≠ 

5 = ou ≠ ≠ = Indiferente = = = = 
6 = ou ≠ ≠ = Indiferente = ≠ ≠ = 

7 = ou ≠ ≠ = Indiferente ≠ ≠ Indiferente Antes das 
20h 
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4 Implementação e Propostas de melhoria 
Neste capítulo são descritas as propostas de resolução dos problemas identificados no 
Capítulo 3 e medidas implementadas nas áreas operacionais, baseadas nas metodologias lean, 
para a resolução dos problemas encontrados na carteira de encomendas. 

4.1 Aplicação de metodologias lean nas operações 

Neste subcapítulo aborda-se a aplicação de métodos lean nas áreas de afinação e de receção. 
O processo de afinação foi dividido em dois subcapítulos, sendo o primeiro relativo à 
organização do supermercado de corantes, essencial para o bom funcionamento da área de 
afinação, e o segundo subcapítulo relativo à implementação do método 5S na zona de 
afinação propriamente dita. No Anexo D é apresentado o layout inicial da zona de afinação.  
Na receção foi implementada uma melhoria com impacto significativo no tempo de descarga. 

4.1.1 Supermercado de corantes 

Inicialmente, as latas de corantes encontravam-se num supermercado de forma desorganizada 
e desatualizada, e com materiais fora do prazo e dispensáveis a ocupar lugar de destaque no 
supermercado. Esta situação não era prática para os colaboradores irem buscar as latas para 
rapidamente abastecerem as máquinas, como se observa na Figura 11. 

 
Figura 11 - Situação inicial do supermercado de corantes 

Na primeira fase foram retirados os materiais que estavam danificados ou fora do prazo.  
Na etapa seguinte foi feita uma análise ABC para discriminar o tipo e importância dos 
corantes com base nos consumos e foi calculado o stock mínimo. Daí procedeu-se à 
organização do supermercado e foram definidos cartões indicativos para cada corante. Por 
último, foi aplicado um sistema de reposição baseado em kanbans. 
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Análise ABC 

Para definir a distribuição dos corantes pelo supermercado foi realizada uma análise ABC. A 
análise teve como base os consumos de janeiro de 2016 até outubro de 2016 e a frequência 
mensal, como se pode ver no Anexo E. Na Tabela 18 pode-se observar que 37% dos corantes, 
classificados como A, correspondem a 80% do consumo total, enquanto 14% dos corantes 
correspondem a 10% do consumo total, denominados por B, e por fim, a classificação C, é 
atribuída a 49% dos corantes que correspondem aos outros 10% do consumo. 

Tabela 18 - Análise ABC do consumo do supermercado de corantes 

 
Percentagem de 

consumo 
Percentagem de 

corantes 

A 80.00% 37% 

B 10.00% 14% 
C 10.00% 49% 

Stock mínimo  

O supermercado dos corantes é considerado um apoio à zona de afinação, pois a verdadeira 
armazenagem dos corantes é feita no armazém automático. Portanto, o fornecedor dos 
corantes é o próprio CD e sendo o tempo de entrega no máximo 30 minutos (apenas basta 
pedir ao responsável e este põe os corantes pedidos a separar), considerou-se o stock mínimo 
dos produtos A igual a uma fila do supermercado, enquanto que para os outros produtos o 
stock mínimo será apenas meia fila. 

Identificação dos corantes  

Na Figura 12, pode-se observar que a identificação de corantes no supermercado era feita de 
uma forma desorganizada e pouco atrativa em termos visuais e, na. Figura 13, forma como 
foram organizados e identificados. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 12 - Situação inicial da identificação dos corantes no supermercado 
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Sistema Kanban 

Para os artigos A foi atribuído um sistema de duas filas de 
consumo/abastecimento, com a utilização de duas identificações 
magnéticas (C e A), como mostra a Figura 14. Quando se acaba todas as 
latas da fila de consumo, pede-se nova recarga desse produto, trocam-se 
as identificações e começa-se a consumir do lado em que anteriormente 
estava como abastecimento e que agora está como consumível. Para os produtos nomeados B 
e C, será atribuída apenas uma fila e quando essa fila chegar ao risco de stock mínimo, serão 
pedidos mais produtos. 

4.1.2 Zona de afinação 

Esta área carecia de organização e limpeza, tendo sido implementado 5S com o objetivo de 
aumentar a produtividade. 
Na fase de triagem, foram estudados os materiais que eram mais frequentemente utilizados 
pelos trabalhadores, sendo retirados todos os que não cumpriam este critério. Nesta fase foram 
efetuadas as seguintes ações: 

• Organização da mesa de apoio: Retirou-se o material das gavetas, separando apenas o 
necessário e organizou-se o material de forma visível e acessível. Na Figura 15 pode-
se observar a situação inicial onde se notava uma clara desorganização; 

 
Figura 15 - Situação inicial em que se encontrava a mesa de apoio 

Figura 14 - Sistema 
Kanban 

Figura 13 - Situação final da identificação dos corantes no supermercado 
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• Análise de produtos com incidências: Foi definido que os sinistros serão reportados 
semanalmente ao responsável da secção de afinação. Caso sejam afinações a aguardar 
nova encomenda, será organizado num local definido no supermercado. Na Figura 16 
observa-se a situação inicial, onde se verifica a acumulação de material danificado, no 
chão, sem zona definida, em espera de vários meses;  

	
Figura 16 - Situação inicial dos produtos com incidências na zona de afinação 

• Remoção de produtos desnecessários: Retiraram-se todos os itens de uma empresa que 
se encontra encerrada. Na Figura 17, podem ser observados os materiais 
desnecessários a ocupar espaços de destaque na zona de afinação. 

 
Figura 17 - Itens de uma empresa que se encontra encerrada 

 
Na segunda etapa, organização, houve uma organização de todo o espaço de trabalho, 
definindo e marcando o lugar devido para os materiais. Foram realizadas as seguintes ações: 

• Definição da zona de saída: Delinearam-se os locais das 3 paletes de saída à esquerda 
do tapete. Na Figura 18 pode-se observar a situação inicial desta situação, onde se vê a 
desorganização onde ocorre este processo; 
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Figura 18 - Situação inicial das paletes em tratamento 

 
• Arrumação da secretária: Arrumaram-se todas as gavetas da secretária e organizaram-

se todos os documentos importantes. Na Figura 19, pode-se observar, na imagem da 
esquerda, que as informações estavam desatualizadas e em papéis dispersos, e na 
imagem da direita, observa-se a situação final, com informação acessível e atualizada. 

	
Figura 19 - Situação inicial, à esquerda, e situação final, à direita, dos documentos importantes 

• Definição da zona de entrada: Na Figura 20 pode-se observar que a zona de entrada, 
apesar de estar marcada no chão, não tinha lógica na utilização das filas nem estas 
eram discriminadas. Foi então, identificada a zona de entrada, discriminando 5 filas, 
tendo por base o layout apresentado na Figura 21, com as seguintes áreas: 

1 – Exportação 
2- Prioridades 
3- Grupagem/ Grande Porto e Grande Lisboa  
4- Grupagem/ Grande Porto e Grande Lisboa  
5- Afinações Prontas 

 
Figura 20 - Situação inicial da zona de entrada 
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Figura 21 - Novo layout da zona de entrada de paletes 

§ Identificação dos equipamentos: Procedeu-se à identificação de todas as máquinas, 
tanques e depósito de corantes e organizou-se o espaço de trabalho nas máquinas. Nas 
Figuras 22 e 23, consegue-se entender a situação inicial, onde se observa os depósitos 
sem identificação, sendo preciso abrir a tampa para identificar o corante e a zona de 
trabalho que carece de organização, respetivamente. 

 

Figura 22 - Situação inicial da identificação de depósitos 

 
Figura 23 - Situação inicial do espaço de trabalho 

§ Incrementação de postos de lixo: Foram acrescentados vários postos de lixo em locais 
estratégicos, pois só havia um que estava longe de todas as máquinas. Nestas zonas, 
foram definidas sinalizações de recolha do lixo e avisos para o uso apropriado do 
contentor. Observa-se na Figura 24, na imagem da esquerda, que o único espaço para 
pôr latas e tampas de corantes de todas as máquinas está numa zona a impedir uma 
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saída de emergência, e na imagem da direita, observa-se a dificuldade de acesso aos 
contentores. As sinalizações que foram colocadas podem ser consultadas no anexo F. 

 

Figura 24 - Situação inicial dos depósitos de lixo 

A situação final pode ser observada na Figura 25, sendo que na imagem da direita, apresenta-
se um posto de lixo, e na imagem da esquerda, observa-se a zona dos contentores. 

 
Figura 25 - Situação final dos depósitos de lixo 

Na fase da limpeza, foram definidos os kits de limpeza e segurança e foi criado um sistema de 
verificação, por check-list, do posto de trabalho, feito diariamente. Pode-se observar os kits e 
as check-list no Anexo G.  

A zona de limpeza inicial, como se pode ver na Figura 26, carecia de organização e limpeza. 
Retirou-se todo o material danificado e desnecessário, limpou-se a área e organizou-se o 
material, como se observa na Figura 27.  

 
Figura 26 - Situação inicial da zona de limpeza 
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Figura 27 - Situação final da zona de limpeza 

Na fase de normalização, foi definido o mapa do supermercado para fácil interpretação e 
acesso aos corantes e também mapa dos depósitos das máquinas de corantes, que pode ser 
consultado no Anexo H. 
Na última etapa, disciplina, é preciso garantir o apoio e o cumprimento dos processos por 
parte dos colaboradores, e para isso foi criado um painel kamishibai para a zona de afinação. 
Este painel de cartões é usado diariamente para efetuar uma auditoria à área, de modo a 
garantir que tudo está de acordo com as normas. O cartão tem duas faces, como é apresentado 
na Figura 28, sendo que se todas as perguntas forem respondidas de forma positiva, o cartão 
fica exibido na face verde, caso contrário, na face vermelha.  

 
Figura 28 – Kamishibai 

No Anexo I são apresentadas mais fotografias e ações complementares relativas à 
implementação do 5S na secção de afinação. 

4.1.3 Receção 

A zona de receção detém 4 postos de descarga, sendo a associação dos camiões às zonas de 
descarga feita de forma aleatória e sem critérios definidos.  
Na Figura 29 é demonstrado um exemplo deste problema. Observa-se a chegada de dois 
camiões, onde um vinha da fábrica CIN (cais 3) e, portanto, o material ia diretamente para o 
tapete do armazém automático, e o outro camião (cais 2) vinha de um fornecedor externo em 
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que era preciso ter tratamento9 antes de ser armazenado. Esta associação aleatória levava a 
maiores tempos de descargas dos camiões e até perigo de acidente entre empilhadores. 

 
Figura 29 - Situação inicial da zona de receção 

A solução encontrada foi associar os camiões vindos do grupo CIN, que direcionam o seu 
material diretamente para o armazém automático, dispondo-os do cais da esquerda para a 
direita, ou seja, priorizando o cais 1 para esses camiões, e caso esse cais esteja ocupado, o 
camião irá para o cais 2 e assim sucessivamente. 
Para o caso de camiões vindos de fornecedores externos, e que necessitam de tratamento antes 
de serem armazenados, agrega-se o seu cais começando da direita para a esquerda. Sendo a 
sua disposição feita de forma decrescente. 
Na Figura 30 apresenta-se um exemplo desta proposta onde o primeiro camião a chegar de 
fornecedores externos se encontra no cais 4, e o primeiro camião a chegar de fornecedores 
internos se encontra no cais 1. 

 
Figura 30 - Situação final da zona de receção 

                                                
9 Entende-se por tratamento das paletes vindas de fornecedores externos, todos os procedimentos descritos no 

capítulo 3.1.2. na secção de receção.  
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Resultados 

Na Tabela 19 são apresentados os tempos médios antes e depois da implementação da 
proposta de melhoria. Como se pode observar, esta melhoria levou a uma redução de 6 
minutos e 35 segundos, no caso de descargas de fornecedores internos, e 1 minuto e 30 
segundos no caso de fornecedores externos. 

Tabela 19 - Tempos médios antes e depois da implementação da proposta de melhoria da zona de receção 

 Tempo médio antes (min) Tempo médio depois (min) 

Fornecedor Interno (1 e 2) 20:17 14:20 
Fornecedor Externo (3 e 4) 11:00 9:30 

Desta forma, pode-se concluir que em relação aos fornecedores internos e externos, houve 
uma redução de 29,33% e 13,63% respetivamente. 

4.2 Propostas de melhorias 

Dado a duração do projeto e por questões relacionadas com a afetação de recursos financeiros 
pela empresa, não foi possível implementar todas as propostas de melhoria. As propostas de 
melhoria que carecem de implementação futura são apresentadas de seguida, separadas por 
operações. 

Receção  
A receção é uma operação muito importante no CD, não só pela sua função essencial, mas 
também porque pode condicionar todo o bom funcionamento das etapas posteriores. A 
melhoria sugerida nesta área, além das implementadas, é estabelecer uma parceria com os 
fornecedores e acordar um intervalo de tempo das chegadas dos mesmos, de preferência 
durante a manhã e sendo a entrega do material feito em paletes próprias da CIN. 

Separação 
A separação é uma tarefa fundamental no CD e requer que não haja erros, pois isso traduz-se 
em erros de qualidade. Deste modo, devem-se implementar métodos anti falhas, tais como 
substituição para um ecrã maior em cada posto, para o trabalhador poder facilmente aceder à 
lista de produtos a separar de modo a construir paletes completas, compactas e estáveis, de 
forma que os produtos maiores, fiquem na camada inferior, e produtos menores e mais frágeis 
em cima.  

Devoluções 
As devoluções são uma área que detém muito material, danificado ou não, parado por longos 
períodos de tempo, até decidir o seu destino final. Sugere-se que se analise para que de forma 
eficiente e rápida, se dê resposta acerca do destino do material, para haver rápida rotatividade 
dos produtos. Caso o material esteja danificado, ou seja para abate, sugere-se organizar o 
material em prateleiras, de modo a economizar espaço. 

Afinação 
A afinação é uma área onde os trabalhadores estão em contacto com corantes e tintas, 
produtos esses com substâncias voláteis e tóxicas para o ser humano. É proposta a abertura de 
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uma janela ou claraboia para circulação do ar, de forma a aumentar a segurança, a saúde e o 
conforto do trabalhador.  
O trabalhador, de forma a fazer corretamente o seu trabalho, deve ter noção de todo o 
processo produtivo na sua área, para detetar erros de forma preventiva e evitar quebras 
produtivas. Na área de afinação, por motivos organizacionais, o operador não consegue 
visualizar o agitador nº6, problema este que pode ser resolvido colocando um espelho em 
frente ao agitador, tendo assim o operador acesso visual para todas as atividades. 

4.3 Soluções encontradas para a gestão da carteira de encomendas 

Ao estudar todas as hipóteses de problemas da carteira de encomendas, foram encontradas 
soluções para os mesmos. De forma a auxiliar a compreensão deste estudo, é mostrado um 
quadro resumo, Tabela 20, que representa as soluções denominadas S1, S2, S3, S4 que deram 
resolução para os problemas (P1 até P7) encontrados, sendo especificado se o problema foi ou 
não resolvido. 

Em seguida são explicadas todas as soluções que foram encontradas. Estas soluções advêm do 
estudo das parametrizações tanto das encomendas como dos clientes, das análises dos 
processos no chão de fábrica, do acompanhamento do trabalho da equipa do SGA e de 
reuniões com o departamento de IT, com a secção de SGA, com a diretora do centro de 
distribuição e com todos os trabalhadores das várias secções do CD. 

Tabela 20 - Quadro resumo de problemas e soluções para a carteira de encomendas 

 
Soluções  

S1 S2 S3 S4 Estado 

Pr
ob

le
m

as
 

P1 X    Resolvido 
P2  X   Resolvido 
P3  X  X Resolvido 
P4  X X X Resolvido 
P5  X   Resolvido 
P6    X Resolvido 
P7   X  Resolvido 

Solução 1 – Parametrização do cliente 
Ao analisar a parametrização dos clientes, chegou-se à conclusão que havia um erro na 
mesma. A parametrização do cliente indicava para não admitir grupagem. Fez-se a alteração 
do campo WB-GR10 para S em todos os clientes, para haver automaticamente grupagem, como 
mostra a Figura 31. 

                                                
10  - Campo Guia de Remessa do Software Wharehouse Boss 
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Figura 31 - Mudança da parametrização do cliente 

Solução 2 – Parametrização da encomenda 
Ao analisar a parametrização da encomenda, verificou-se que esta não estava definida para 
imprimir guias de remessa por cliente, mas sim por encomenda, como se observa nas Figuras 
32 e 33. Procedeu-se à alteração deste campo, para se assumir a impressão de GR por cliente.  

 
Figura 32 - Parametrização da encomenda 

 

 
Figura 33 - Parametrização de uma encomenda via Internet 
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Solução 3 – Colocação em separação 
Percebeu-se que vários problemas eram devido ao desfasamento da colocação em separação. 
Foi então definido, em conjunto com o responsável do SGA, uma hora de colocação em 
separação dos clientes. Este atividade deverá acontecer depois de todas as encomendas terem 
sido gravadas, ou seja, depois das 19h. 
Para não haver erros, e ter uma margem de segurança, definiu-se que o horário de colocação 
em separação deverá ser a partir das 21h. 

Solução 4 - Faturação 
O SGA faturava sempre que tivesse um conjunto de paletes prontas a expedir, conduzindo a 
um elevado número de GR por cliente. 

Como forma de resolução deste problema foram definidas 2 horas de faturação diárias por 
zona (Norte, Centro e Sul), tendo por base a hora limite para a carga estar pronta e a hora 
limite de expedição, como mostra na Tabela 21. 

Tabela 21 - Definição das horas de faturação 

 1º Faturação 2º Faturação Carga Separada11 Expedição12 

Grupagem Sul 10:30h 12.30h 12h 14h 
Grupagem Centro 14h 16.30h 16h 17h 

Grupagem Norte 16:30h 19h 19h 20h 
 

Resultados 

Após implementar as soluções descritas foi feita uma análise dos problemas de forma a 
conseguir entender se estavam todos efetivamente resolvidos. 

Foram analisadas 772 linhas de encomendas de 3 clientes, e foram encontrados 17 erros do 
problema 7. Todos os outros problemas foram resolvidos, como se observa na Figura 34. 

Concluiu-se que houve uma redução de 32,63% para 2% de erros na carteira de encomendas. 
 

                                                
11 Hora máxima para estar toda a carga separada, já pronta no cais de expedição. 
12 Hora máxima para a carga sair do centro de distribuição. 
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Figura 34 - Resultado após a implementação das soluções 

 

Dado que o período analisado (Dezembro) é uma época com muitos feriados, é normal que 
haja pedidos especiais ou pedidos de reserva de stock, daí alguns erros associados ao 
problema 7. 
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5 Outros trabalhos realizados para o projeto 
Durante as fases de estudo, desenvolvimento e implementação do  projeto foram realizados 
outros trabalhos em paralelo, embora com o mesmo objetivo do tema principal: aumento da 
produtividade do CD. Para estes trabalhos foi necessário mensurar indicadores de forma a 
orientar a estratégia da empresa, gerir os processos e focalizar nos pontos críticos. Foram 
construídas ferramentas em Excel e VBA13 para auxílio e cálculo dos indicadores de 
desempenho. Por motivos de confidencialidade, todos os valores apresentados não são reais.  

5.1 OEE 

O objetivo a longo prazo da CIN consiste em mensurar a eficiência do armazém automático. 
Este armazém é composto por 6 transelevadores (1, 2, 3, 4, 5, e ML14), 2 VTD’s (superior e 
inferior) e 2 máquinas de plastificar15 (348 ou 354). Por não ser um equipamento isolado nem 
um processo em série, mas sim um conjunto de equipamentos com interligação e 
interdependência entre eles, decidiu-se em primeiro lugar calcular o OEE das máquinas 
individualmente. Posteriormente, a empresa irá converter para uma métrica única, pois cada 
equipamento terá a sua métrica mais adequada e, por fim, calcular o OEE do armazém como 
um todo. Na Figura 35, observa-se o armazém automático da CIN. 

 
Figura 35 - Armazém Automático in http://www.ulmahandling.com/br/casos-de-sucesso/tintas-cin, consultado 

em 28-11-2016 

                                                
13 Visual Basic for Applications 
14 Miniload, elevador relativo ao armazém automático de cestos/caixotes 
15 Também denominadas como máquinas de filmar 
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Jornada de trabalho 
No Anexo J são apresentadas as horas de trabalho diárias, tendo em consideração que 
diariamente existem 2 turnos de 8h cada, que a hora de almoço e de jantar pode, ou não, 
ocorrer e que existe a possibilidade de haver banco de horas tanto no turno da noite, como no 
turno de dia. Com base nestes dados foi elaborado um formulário no Excel e VBA, presente na 
Figura 36, onde se indica diariamente que turnos foram feitos, sendo calculada 
automaticamente a jornada de trabalho por semana e sendo disponibilizado um gráfico 
dinâmico do número de horas de trabalho por semana. 

 
Figura 36 - Ferramenta em Excel e VBA acerca da jornada de trabalho 

Paragens Programadas 
Em relação às paragens programadas considerou-se paragens relativas e marcadas 
previamente com a equipa de manutenção do equipamento em questão e uma opção 
denominada na empresa como “apaga”, que se realiza pelo menos uma vez por semana. Foi 
construído um formulário para organizar e calcular o tempo de paragens programadas, 
presente na Figura 37. O intuito é que o engenheiro de produção introduza diariamente a 
semana em que se encontra, o equipamento onde ocorreu a paragem e o respetivo tempo. A 
opção "apaga" afeta diretamente todos os equipamentos. 

 
Figura 37 - Ferramenta em Excel e VBA acerca das paragens programadas 
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Todos os dados que compõem as várias folhas de Excel para o cálculo do OEE, têm 
ferramentas de validação de dados, como exemplificado na Figura 38, para as situações em 
que o utilizador coloque um valor que não faça sentido, sendo aberta uma janela de erro com 
um alerta para o utilizador. 

 
Figura 38 - Ferramenta para validação de dados 

Paragens não programadas  
Dentro deste grupo foram incluídos:  

• Tempos de Reparações, nomeadamente os tempos de avaria do armazém automático 
e os tempos de reset efetuados; 

• Tempos de Setup, especificamente as paragens relativas à troca de rolo das máquinas 
de filmar. 

No Anexo L podem ser consultados os dois formulários elaborados para fazer a contagem dos 
tempos não programados. Estes formulários foram feitos em conjunto com os colaboradores 
da empresa e validados pela diretora do centro de distribuição, pelos engenheiros de 
produção, pelos engenheiros de manutenção e pelos chefes de turnos. Após a introdução dos 
dados na folha de Excel, todos tempos discriminados por semanas e por equipamento são 
automaticamente calculados.  

Produção 
A produção é contabilizada por semana com a métrica dependente do tipo de 

equipamento. No caso das máquinas de filmar faz sentido definir paletes filmadas/semana. 
Em relação aos VTD e aos transelevadores a métrica escolhida foi número de paletes 
movimentadas por semana. 

Índice de produtos aprovados 
Neste caso, considerou-se que o índice de produtos aprovados é 100%, visto que se trata 

de um armazém automático, e que não há produtos defeituosos nem erros do armazém. Os 
erros que se podem associar ao armazém apenas são falhas humanas e, mesmo assim, são 
residuais devido à existência de mecanismos à prova de falhas.  

Tempo de ciclo teórico 
O tempo de ciclo teórico, ou a cadência teórica, diz respeito à taxa de produção/execução 

do equipamento em questão. A métrica utilizada depende do tipo de equipamento. 
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No caso das máquinas de filmar, a métrica usada é minutos/palete. Depois da medição de 
vários ciclos de filmar as paletes, concluiu-se que a máquina demora em média 2,5 minutos a 
filmar uma palete.  

Em relação aos VTD e aos transelevadores, a métrica usada é minutos por movimento da 
palete, sendo estes dados fornecidos pelo fornecedor do armazém automático. 

OEE 
A partir dos dados referidos podem ser calculados o índice de disponibilidade, o índice de 

performance e o índice de qualidade, e posteriormente, o OEE, como está representado no 
Anexo M. Para estes cálculos foram construídas folhas Excel interligadas onde bastava por a 
informação pertinente nos formulários acima descritos, e o cálculo do OEE é elaborado de 
forma automática e semanal. 

5.2 Outros indicadores pertinentes para o projeto 

A escolha destes indicadores foi considerada em conjunto com os vários elementos do centro 
de distribuição de modo, com o objetivo de colmatar falhas de visibilidade do desempenho de 
vários processos. 

Avaria por tipo de erros nos equipamentos 

Durante o desenvolvimento da ferramenta para o cálculo do OEE, entendeu-se que um dos 
pontos fulcrais a analisar era a variação do tipo de avaria por equipamento. Com apoio do 
Excel construiu-se uma ferramenta para calcular os tempos de paragem por cada tipo de 
avaria de todos os equipamentos do armazém automático. Para facilitar o cálculo, agrupou-se 
este formulário ao das paragens não programadas do cálculo do OEE, presente no Anexo L. 
No caso dos transelevadores existem três tipos de erros principais: 

• Horquilla: Quando a palete não está centrada com os garfos, e esta palete pode vir do 
picking (HP) ou das estantes (L); 

• Perfil de carga: Quando os sensores identificam carga fora dos limites da palete. Este 
erro ocorre no picking (HP) ou nas estantes (L), e as paletes podem ter vindo da 
entrada (E), do picking(P) ou da zona de saída(S); 

• Viga não detetada: Quando os garfos não pegam na palete porque não conseguem 
reconhecer a viga; 

• Outro: Outros erros não frequentes. Como por exemplo, uma palete partida. 
Na Tabela 22, observa-se o formulário construído com base nestas ocorrências. Este 
formulário é preenchido pelos colaboradores na sequência de erros. 

Tabela 22 - Formulário de avaria por tipo de erros nos equipamentos 

	
Ocorrência	nos	Transelevadores	

Tempo	
(mints)	

Transelevador	 Horquilla	
Perfil	Carga	

Viga	não	detetada	 Outro	HP	 L	

1	 2	 3	 4	 5	 ML	 HP	 L	 E	 P	 S	 E	 P	 S	
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Após transcrever os formulários para a folha Excel respetiva, apresentada na Tabela 23, são 
analisadas as ocorrências.  

Tabela 23 - Formulário Excel para análise das avarias por tipo de erros nos equipamentos 

 
 
As análises efetuadas são:  

• Tempo de paragens por semana, em minutos, por tipo de transelevador (1, 2, 3, 4, 5 ou 
ML)). Na Figura 39 está representado um gráfico com esta análise. 

 
Figura 39 - Tempo de paragens, em minutos, por tipo de equipamento 

 
• Tempo de paragens por semana, em minutos, por tipo de erro. Na Figura 40, observa-

se o gráfico onde se analisa, semanalmente, o tempo total de paragens pelos vários 
tipos de erros dos transelevadores. 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8

Transelevador	
1 3	min 2	min 0	min 0	min 0	min 0	min 0	min 0	min
2 0	min 1	min 3	min 2	min 0	min 1	min 0	min 0	min
3 0	min 0	min 0	min 2	min 2	min 2	min 5	min 0	min
4 0	min 1	min 2	min 1	min 0	min 2	min 5	min 0	min
5 0	min 2	min 3	min 0	min 0	min 0	min 5	min 0	min

ML 0	min 1	min 2	min 0	min 3	min 1	min 5	min 0	min

HP 5	min 0	min 0	min 5	min 5	min 0	min 5	min 5	min

L	 0	min 5	min 5	min 5	min 0	min 0	min 5	min 3	min

HP-E 2	min 0	min 0	min 0	min 0	min 0	min 0	min 0	min
HP-P 1	min 3	min 2	min 0	min 1	min 0	min 0	min 4	min

HP-S 2	min 0	min 0	min 0	min 0	min 0	min 0	min 0	min
L-E 1	min 3	min 2	min 0	min 1	min 0	min 0	min 4	min
L-P 0	min 0	min 2	min 2	min 2	min 5	min 0	min 2	min

LP-S 1	min 2	min 1	min 0	min 2	min 5	min 0	min 0	min

Viga	não	detetada 2	min 3	min 0	min 0	min 0	min 5	min 0	min 0	min

Outro 1	min 2	min 0	min 3	min 1	min 5	min 0	min 0	min

Tipo	de	erro

Horquilla

Perfi l 	Carga

0	min

10	min

20	min

30	min

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

Tempo	por	transelevador

1 2 3 4 5 ML
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• Tempo (minutos) de paragens por semana, por equipamento e pelos respetivos erros. 
Na Figura 41, observa-se a análise semanal feita aos vários equipamentos pelos vários 
tipos de erros possíveis. Esta análise, ajuda a perceber que tipo de erro é mais efetivo 
em cada equipamento.  

 
Figura 41 - Tempo, em minutos, por equipamento e o pelo respetivo erro 

 

No caso das máquinas de filmar existem vários tipos de erros, apresentados na Tabela 24. 
Tabela 24 - Tipos de erros da máquina de filmar 

Nomenclatura Tipo de ocorrência 

A Quase acidente 

ALT Erro na leitura da altura 
P Plástico superior com aplicação incorreta 
Q Quadro desliga-se sozinho 

RES Reset à máquina 
RI Substituição do rolo inferior 

RS Substituição do rolo superior 
T Disjuntor do tapete desligou-se 

O Outros erros 

 

Semana 48

HP L E P S E P S

1 7 0 0 1 0 5 6 9 0 12
2 46 110 3 6 3 2 0 19 0 10
3 16 22 2 7 0 0 0 11 0 5
4 11 58 2 16 5 0 0 10 6 0
5 1 5 2 0 0 0 0 7 3 8
ML 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0

HP L

Análise	por	tipo	de	erros

Horquilla
Perfi l 	Carga

Viga	não	
detectada

Outro

Figura 40 - Tempo das paragens, em minutos, por tipo de avaria 
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De seguida procedeu-se ao cálculo com base no formulário, presente na Tabela 25 que, para 
facilitar, foi associado ao formulário do OEE, presente no Anexo L. 

Tabela 25 - Formulário de tipo de avarias das máquinas de filmar 

Tipos	de	ocorrências	–	Máquina	de	Filmar	 		
A	 ALT	 P	 Q	 RES	 RI	 RS	 T	 O	

		 		 		 		 		 		 		 		 		

Através do gráfico da Figura 42 analisou-se o tempo de paragem por tipo de erro e por 
máquina. 

 
No caso dos VTD analisou-se o tempo de paragem por semana, em minutos, para cada um dos 
VTD. Na Figura 43 está representado um gráfico onde esta questão é analisada. 

 
 

Figura 42 - Tempo de paragem, em minutos, por tipo de avaria de uma máquina de filmar 

Figura 43 - Tempo de paragem, em minutos, para cada um dos VTD's 
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6 Conclusões e Perspetivas de trabalhos futuros 
Gerir adequadamente um centro de distribuição permite otimizar as operações logísticas, 
orientando com eficácia os recursos financeiros, humanos e materiais, desenvolvendo uma 
vantagem competitiva para a empresa. O centro de distribuição proporciona à cadeia logística 
uma maior flexibilidade e eficiência e contribui para a satisfação do cliente, oferecendo os 
produtos de boa qualidade no tempo e local destinado. 

Este projeto tinha como objetivo o aumento da produtividade do centro de distribuição da 
CIN, dividido em três subprojetos: implementação de metodologias Lean nas operações em 
armazém, estudo e análise da gestão da carteira de encomendas e cálculo de indicadores de 
desempenho. 
Em relação à implementação de métodos Lean, observou-se uma melhoria significativa nas 
duas áreas afetadas. Na secção de afinação, a reorganização do supermercado e a 
implementação 5S conduziram a claras melhorias. O espaço encontra-se organizado e 
acessível a todos, através de implementação de pequenas ações, utilizando os recursos 
existentes na empresa e sem elevados investimentos. Em relação à receção, foi implementada 
uma ação, que apesar de simples e prática, conduziu a uma melhoria significativa nos tempos 
de descarga de material. Pelos resultados positivos alcançados, seria importante como 
trabalho futuro o alargamento de metodologias lean às restantes áreas, seguindo as sugestões 
deixadas no capítulo 4.2. 

Foram estudados três clientes habituais para melhor entender quais os problemas que 
ocorriam para que as encomendas não agrupassem. Foram resolvidos todos os problemas 
encontrados, reduzindo os erros de 32.63% para 2%. Seguidamente, a empresa adotou as 
resoluções apresentadas neste projeto a todos os clientes. As ruturas são problemas externos a 
este projeto, pois não dependem do centro de distribuição da CIN, mas sim de fornecedores 
externos. Contudo, induzem uma grande percentagem de erros sendo sugerido, como trabalho 
futuro, uma análise a este problema e a tentativa de resolução, para uma maior eficiência do 
armazém. 

O último subprojeto, comtempla uma ferramenta construída em Excel e VBA, que permite 
calcular indicadores de desempenho para todos os equipamentos que compõe o armazém 
automático. Este armazém tem uma capacidade total de 13500 paletes e 6000 caixas e é 
constituído por 5 transelevadores, 1 miniload, 2 VTD e 2 máquinas de filmar. No final do 
projeto já existiam dados a serem introduzidos na ferramenta desenvolvida, permitindo uma 
análise a estes equipamentos. Nesta área, sugere-se a implementação de ações de melhoria nas 
situações que os indicadores (disponibilidade, qualidade ou rendimento) apresentem níveis 
percentuais mais baixos.  

No final da dissertação, é possível afirmar que os três projetos foram concluídos com sucesso, 
tendo havido um aumento significativo da produtividade do centro de distribuição.  
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Anexo A : Explicação e legenda das guias de remessa 
 

Nomenclatura Explicação 

Consolidação da 
picklist 

Conjunto de pedidos selecionados para separação por diversos 
critérios (cliente, rota, data pedida, etc) 

Data da guia de 
remessa (Data GR) Data da emissão da GR 

Data Pedida (Data 
Ped) Data em que o cliente pretende a entrega 

Encomenda (Enc) Requerimento de compra por parte do cliente 

Faturação Faturação não financeira feita pelo SGA, que compreende o fecho 
das ações feitas pelo CD e a impressão da GR 

Faturação Financeira Faturação de foro financeiro, por parte do Departamento IT 

Guia de remessa (GR) 
Documento que acompanha a carga a ser enviada para o cliente, 

sendo este documento do foro logístico, indica que ocorreu o envio 
de mercadoria 

Guia de transporte Documento de foro logístico, obrigatório, que acompanha o envio 
da carga 

Impressão da picklist Colocação em separação de uma encomenda 
Linha (Ln) Linha de encomenda associada exclusivamente a um artigo 

Lote Código associado à data de fabrico que sua vez define o prazo de 
validade do produto 

Picklist Final (Pick) Código associado a lista de linhas de encomenda prontas a expedir 

Picklist Inicial 
Código associado a uma lista de linhas de encomendas em 

separação 
 

Status 
Status da linha de acordo com a tabela 3 do capítulo 3.1.1. 
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Anexo B: Plano de distribuição 
 
 
 
 

 Limite para gravação de 
encomendas 

Limite para expedição 
de encomendas 

Limite para 
chegada ao 

destino  
Rota Dia Hora* Dia Hora Dia Hora 

Norte (N*3) 
2F 17:00 3F 

 

20:00 
4F 9h às 

18h Centro (C*3) 17:00 
Sul (S*3 e MG1) 14:00 

Norte (N*3) 
4F 17:00 5F 

20:00 
6F 9h às 

18h Centro (C*3) 17:00 
Sul (S*3 e MG1) 14:00 

Norte (N*3) 
5F 17:00 6F 

20:00 
2F 9h às 

18h Centro (C*3) 17:00 
Sul (S*3 e MG1) 14:00 

*Encomendas por internet até às 19h    
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Anexo C: Esquema explicativo dos problemas 1,2,3, 5, 6 e 7 
 

 
 

 
  

Pick	List	
Final

Igual Diferentes	
encomendas Erro	1

Diferente

Diferentes	
encomendas Erro	2

Encomendas	
Iguais Erro	3

Pick	List	Final

Igual

GR	igual OK

GR	diferente PickList	inicial	
igual Erro	5

Diferente GR	diferente

PickList	inicial	
Igual Erro	6

PickList	inicial	
Diferente Erro	7
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Legenda: 

Anexo D: Layout da zona de afinação 
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Anexo E: Análise ABC do supermercado de corantes 
 

 

Corantes Consumo	Total %	Relativa %	Acumulada Classificação Frequência	Mensal Classificação Classificação	Final
1803 208350 3.38% 3.38% A 9 A A	A
1832 210300 3.41% 6.78% A 10 A A	A
1869 282000 4.57% 11.35% A 9.5 A A	A
2804 68300 1.11% 12.46% A 5 C A	C
2840 60450 0.98% 13.44% A 4.5 C A	C
3801 40000 0.65% 14.08% A 5 C A	C
3821 11000 0.18% 14.26% A 1 C A	C
0501 1493062 24.19% 38.45% A 10 A A	A
0505 473747 7.67% 46.12% A 8.5 A A	A
0512 597245 9.67% 55.80% A 7.5 B A	B
0534 384600 6.23% 62.03% A 10 A A	A
0541 567742 9.20% 71.23% A 8 B A	B
0542 397250 6.44% 77.66% A 5.5 C A	C
0544 277800 4.50% 82.16% B 9 A B	A
1833 173300 2.81% 84.97% B 7 B B	B
1872 104800 1.70% 86.67% B 5.5 B B	B
3840 164640 2.67% 89.33% B 5.5 B B	B
4801 46000 0.75% 90.08% B 3 C B	C
5804 61200 0.99% 91.07% C 7 B C	B
6801 7400 0.12% 91.19% C 2 C C	C
1838 74250 1.20% 92.39% C 8 B C	B
2831 74450 1.21% 93.60% C 5 C C	C
2833 55300 0.90% 94.49% C 10 A C	A
3847 42750 0.69% 95.19% C 4 C C	C
8801 34700 0.56% 95.75% C 5 C C	C
8831 50080 0.81% 96.56% C 3 C C	C
3837 27250 0.44% 97.00% C 7 B C	B
3838 22250 0.36% 97.36% C 6 B C	B
4831 35850 0.58% 97.94% C 4 C C	C
5832 39850 0.65% 98.59% C 3.5 C C	C
3872 13900 0.23% 98.81% C 3 C C	C
5831 21700 0.35% 99.16% C 3 C C	C
5833 14390 0.23% 99.40% C 4 C C	C
6831 25388 0.41% 99.81% C 3 C C	C
6833 11800 0.19% 100.00% C 4 C C	C
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Anexo F: Sinalização em contributo com a organização na seção de 
Afinação 
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Anexo G: Check-list e kit’s de limpeza e segurança 
 

     

KIT	LIMPEZA
ü PÓ	VERDE
ü PANOS	
ü ESFREGÃO
ü VASOURA
ü APANHADOR	
ü DILUENTE
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Anexo H: Mapa do supermercado e exemplo do mapa máquina 
industrial 6  

 

3847 3872 4831 5831 5832 5833 6801 6831 6833 8801 8831 Rialto
3821 0542 2833 1833 1872 3840 4801 5804 1838 3837 3838 2831
1803 1832 1869 0501 0505 0534 0512 0541 0544 2804 2840 3801

Arrumos Arrumos

Bem-afinados
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Anexo I: Fotografias da implementação de 5S da secção de Afinação 
  

 
Introdução das check-lists, kit’s e kamishibai nos quadros kaizen 

 
 

Identificação das máquinas, tanques e depósitos 
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Sinalização dos contentores e dos postos do lixo 

 
 

Mesa de apoio  

 

Supermercado de corantes 
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Organização da secretária e de documentos importantes 

 

 
 

Zona de limpeza 
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Anexo J: Gráfico da jornada de trabalho do CD 
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 Anexo L: Formulário de análise das paragens não programadas 
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Anexo M: Ferramenta em Excel para o cálculo do OEE 
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